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Månan.

Somnia plus vigili quam dormienti nocent.

JUV.



Det plär wäl sällan godt betyda

När folket sägs i Månan gå:

Exempel kan man altid få,

Som under Dårhus-Sticktet lyda;

Men rubbom ej ders tysta ro;

De må ju fritt på jorden blifwa;

Jag tänker nu en dröm beskrifwa,

Om dem, som uti Månan bo.

En Sommar-dag min matta hydda

Från Solens qwalm til skugga gick,

Där ögat all sin hugnad fick,

Ty fälten stodo härligt prydda.

En förbild af de Sällas prakt.

Min tanke snart från werlden rycktes,

Mit öga ned i dwalan trycktes,

Och sömnen föll med all sin makt.

En stund låg Själen liksom kroppen,

Helt insöfd, tanklös, qwafd och stum,,

Det war så tyst i hennes rum,

At af den stora Tanke- troppen

Ej minsta förpost knysta tord'.

Men när ock Regentinnan wäcktes,

Dess muntra eld i blincken sträcktes,

Kring himlar, skyar, haf och jord.



Et gräsligt larm i hela huset,

Fast kroppens wackter sufwo än;

Nu kändes Själens kraft igen,

Urskilnings-gåfwan tände ljuset,

Och Minnets packhus öpnadt blef:

Dit gick hon först at alt beskåda,

Et gammalt skräp i hwarje låda,

Af sagor, språk och tryckta bref.

Omdömet skull' i ordning sätta,

Men ljuset tycktes ej förslå;

Nej, sade Själen, låt oss gå!

Et Lust-spel wiljom wi anrätta.

Kom, Phantasie, och gjör din flit,

At hjernans skådplats härligt pryda.

Comcedianten måste lyda,

Och hela hopen gaf sig dit.

Men Himmel! Hwem har sedt dess maka,

All werlden wändes upp och ned.

Här sågs en dwärg, som ryggen wred,

Så det i ben och senor knaka,

Blott för at bli som Jätten stor;

Här kröp en reslig ned til jorden,

I hjertat stolt, men mjuk i orden,

At sättas se'n i högsta flor.

Som Ljugnet sig bland molnen tränger,

Med blixt på blixt i alla hörn;

Som uti luftens swalg en Örn
Än hit, än dit, sig hastigt swänger:



Så flög min tanka lifligt om,

Hon tycks all jordens magt upbåda,

Och uti skjuts hon fick beskåda,

Båd' Trosa, Prag, Paris och Rom.

Omsider jag i Månan stanna:

Ack Clio, hjelp! Jag hisnar änn;

Där gingo barn som gamla männ
Med höga steg och rynckig panna,

Helt dryga i sin tunna luft:

Här sprungo folck för Harar rädda,

Här gingo någre prägtigt klädda,

Som ägde sken af godt förnuft.

En gräslig hop med Läro-gåssar

Had' redan högt i luften gått,

At utan grundwal bygga Slått;

Här såddes guld i gamla måssar,

Som skull' med lior skäras opp;

Af dwärgs-nät gjordes skåp och wagnar,

Och diken fyldes upp med agnar,

At hindra Oceanens lopp.

Jag tänkte, här war gyldne tiden,

Som gamla Skalder siungit om;

En gubbe i det samma kom,

Hwars nacke war nog mycket wriden,

At se hwad fordom händt och skedt,

Sen Månan skops, til denna dagen;

På ryggen bar han Sagors lagen,

Som första menskjor hafwa gjedt.



Wårt Mån-klot, sad' han, är beskrifwit,

Som stått i många tusend år,

Då Jord och Solen ständigt går.

För wår skuld all ting skapadt blifwit:

Ty utom oss ej menskjor fins.

Tid-böckren har jag wäl studerat,

Och Kungar, som hos oss regerat

Sen werldsens början, jag nu mins.

Så gick han in i alla Stater,

I Religion och werldslig Lag;

Han wiste i sin fulla dag,

Hwad Snille-bragd och tappra dater,

Som detta Folket allmänt har,

Hans lärdom mig i undran stälte,

Och tänk, at denne Wisdoms hjälte,

En Mölnare i Månen war.

En annan straxt på honom stöter,

Wanskapning, sad' han, gå din kos,

Som ingen slughet finnes hos.

Om dina sagor jag ej sköter,

Men skådar alt med egna ljus,

Hwad nu och framdels skjer och händer,

I alla byar, torp och länder,

At wara stor Politicus.

Sex tungor han kring munnen hade,

Som gjorde tjenst för hwar sin gång:

Än syntes han så bred och lång,

At skyn sig på hans hjessa lade:

An liten som en dwärg han war;



Men synen tycktes mäst at råda,

At in i andras hjertan skåda

Med nijo-nitti' ögonpar.

Min Herre, fölg mig litet stycke

Kring Månans fält, jag ödmjukt bad.

Hel munter han gick straxt åstad;

Mitt ansikt föll uti hans tycke.

Wi wandra skogar, berg och slätt:

Där syntes djur som här på jorden,

Hwars art war så förwandlad worden,

At jag snart ingen kände rätt.

En Häst höll på at lära flyga,

och Sparfwen spändes för en plog,

Då Oxen, som densamma drog,

I Räfwens gömslor wille smyga,

Som wor' hans slughet ganska stor:

Jag hörde Åsnor ljufligt siunga,

Och Kråkan med en hög-ljudd tunga

Gå upp i Lärkors sånge-c/wr.

Här war en alt för sällsynt blanning

Af oförnuftigt djure-wett:

En Skata skrek alt ut för ett,

Med stora ord, om nit och sanning,

Och Kattan segla likt en Gås;

Här sprang en Kalf i bredd med Björnar,

Här flög en Anka kapp med Örnar,

Och Fåret tycks på Wargen brås.



En stor Kalkon-tupp sig nu brösta,

Fast han ej ägde spik i wägg,

Med högljudt sorl och myndigt skägg,

At alla Hönsen öfwer-rösta:

Dess hjelte-mod jag undra på,

Som wingen ned i marken stötte;

Men när en Års-Kalf honom mötte,

Gick han och skämdes i en wrå.

Nu äntlig jag min Gubbe fråga:

Ar alt i Månan så förwändt?

Har ej Naturen bättre kändt

Hwad hwart et djur skull' säkrast dåga?

Hur gjör då menskjor som här bo?

De äga ju förnuftig Anda,

At ej i andras wärf sig blanda,

Och rubba ordning, frid och ro.

Han hant ej swara för n wi sågo

En Marknads-plats så menskj o-rik,

At knapt i Leipzig fins en slik:

De rundt omkring på fältet lågo,

At byta waror hwar om ann:

Ty utlänsk prackt dem ej förwilla,

At nästans tro och samwet snilla,

Men hemgjordt alt hwad man der fann.

Dock dårskap du som wettet dårar,

Och snarast hop med snillen står,

Mån du i Månan Frälse får?

Ack! at min hand ej sanning sårar:



Ty drömmar bör ock ha sin rätt.

jag tilstår, folket war märkwärdigt,

Til främmand' sysslor alt för färdigt.

Med djuren war på lika sätt.

Skomakarn steg på Läro-stolen,

Och Skräddarn, som helt grundlärd war,

Af Rättgångs-Balken stycken skar.

En Smed såg fläckar uti Solen,

Och smidde stjernor liksom spik.

Ja, Bonden sielfwar icke flater,

At tadla Stånd och Potentater

I hwar en Månans Republique.

O stora slughet, wett och snille!

Jag tänkte, här Wög-Scholan war

För all den lärdom werlden har.

En Klockar-dräng bewisa wille,

All Religion war lika god.

Dansmästarn dömde efter tacten,

Om Rikens fall och högsta makten,

At winna sielf en ärestod.

Men löjligt war at här få höra,

En qwinno-mängd i hwarje hus

Wid Lombre, The och litet snus,

Arméer ut kring werlden föra:

Det fästnings-wärket dugde ej;

Den staden borde nu belägras,

Och Generalens lif förwägras,

Om han til kriget sade nej.



Jag fråga: hur man kunde tåla,

At folket sig i saker mängt,

Som Gud och menskor från dem stäng

Uti Venedig plä'r man måla

Slikt förwett som det gröfsta brått.

Men straxt en half-wäxt Gåsse swara:

Rebell, Rebell!Du står i fara

För slika ord, som ur dig gått.

Här war ej rådligt länge dröja,

Men som en blixt jag swäfwa om,

Och snart till nästa Härad kom,

Där ingen siäl mig tordes röja.

I Hufwudstan en Man nu lopp,

På öpna platser hela dagen,

At dömma samwet efter lagen,

Och hänga folk för tankar opp.

Jag sprang af fruktan ut på porten,

Och hant om qwällen til en krog,

Som låg i Månans största skog.

Här fants, på denna samlings-orten,

Små-kungar i hwar enda wrå,

Som mellan pipor, krus och kannor,

Med grymma ord, och hot och bannor,

Tycks hela werlden nederslå.

En Båsman högsta ordet förde,

Han grep med handkraft i sin boll,

Och swor wid alla Månans troll,

At intet handlen mer förstörde,

An det at ölet stegrats har.



Nu hwar en, sad han, wil bli riker,

Och werlden är sig mer ej liker,

Som den uti min barndom war.

Nu säljas tankar, liksom hudar,

Och hjertan fångas just som fisk;

Man är ej mer med offer nisk:

Så många hus, så många Gudar,

Som alla lika dyrkan få;

Papister fins i alla Riken,

Som Helgon uti Politiquen

Med wördnads nit tilhanda gå.

Ack hör, sad' folket, på den token

Som pratar hwad han ej förstår

När högmods dunst på hjärnan rår,

Behöfs ej se i swart-konst boken.

Sjelfklokhet fins til öfwerflöd.

Då kan ej djupsta sanning fattas,

Då måste slughet allmänt skattas,

At hjelpa Landet ur sin nöd.

Men, innan wi det minsta märkte,

Hwad utom huset företogs,

Twå Slagtar-drängar stod och slogs,

At det i ben och armar wärkte:

De trätte om et utlänskt krig,

Hwem största skjäl haft på sin sida,

Och hwem de hälst skull hjelpa strida,

Om de til slagtning gåfwo sig.



Då stiger fram en Kock på fältet,

God Herrar, sad' han, gjören frid;

Wi få wäl tids nog kännas wid,

Hwar bästa klingan fins i bältet.

Jag ser förut, hur det wil gå,

Sen Granne först en by intagit,

Och sig igenom floden slagit,

Lär han snart halfwa Månan få.

Men det är wisst, och det är felet,

At han ej nog Raqueter har,

Och knapt en enda duglig kar,

Som rätt förstår at röra spelet,

Med Trummor och Trompeters ljud;

Se'n ha de ej galon i klädren,

Som likwäl hos de gamla fädren,

War en förskräcklig Kämpa-skrud.

Nej, wor' jag med i denna flocken,

Och hade Höfdings-syslan fått;

Alt skulle fly för mina skått.

Ack! tänkte jag, är det den Kocken,

Som nyss så spak wid grytan stod;

Här tycks man lika hjelt-mod röna,

At bryta nacken af en höna,

Och segra i sin fiends blod.

Jag skynda bort wid slikt tilfälle,

Som såg så grymt och mordiskt ut;

Men flygten feck et hastigt slut.



Där stod en blek och mager Selle,

Han sagta mig wid armen tog,

Och til sin egen krambod ledde,

Där han för mig i hast utbredde

Båd' mynt och skrifter artigt nog.

Här fant jag en bland många flera,

Hwars läro-ord på guldwigt låg,

Där lika nit och drift man såg,

At grubla, handla, disputera.

Jag sad', mån Käjsar n häraf wet?

Kan slikt sig med Ert Ambet para?

Med grundlig mine han genast swara:

Det är en Lärdoms hemlighet.

At i så mörka ting mig blanda,

Ej rådligt höls: ty fråga jag,

Om hushålds-grep, om skick och lag,

Til ordnings häfd för kropp och anda?

Hur Rikets grundwal wore stäld?

Ack! sad' han, hwar med mig måst klaga,

At folket sig så lätt bedraga

Af fördom, tänksätt, agg och weld.

En utriks wara får ej kjöpas,

Och hemgjort sällan duga plär:

Sen Stat och smak så uphögd äf:

Wår lefnads art måst helt omstöpas.

Ty nya mode så ofta gjes.

Man mot sin winst och lust måst böjas,

At blott med dagligt bröd förnöjas,

Och utan glänts på fältet ses.



Här borde gammal wana städjas,

At utan menskjors satta lag,

Få lefwa efter fritt behag;

Från samwet skull til samwet wädjas,

Och folken mer på orden tros;

Då fölgdes dygd med större ifwer,

Och snart all werlden ärlig blifwer,

När twång af lagar flytt sin kos.

Man satte då en wärklig heder,

At sielfmant wisa Ärans prof;

Wälmening gjordes ej behof,

Stor sak hur hjertat tanken leder;

När ärbarhet i kroppen fins.

Sen tycks alt Straff onödigt wara,

När han sin blygd för werlden mins.

Så höglärd Stats-konst mig förwilla.

jag lämna Kryddbod och Moral,

Och sprang förskräckt til nästa dal,

Der fyra Gummor leto illa

För Skatt och Tull som allmänt togs

På hundra år de ej kund' minnas

Så stora summor nånsin winnas,

Som nu af folkets wällust drogs.

Ty runka fram en blind gran-mamma,

Hon sad', wid dommen weta wi,

I Sol och jord sku tecken bli,

Som Präst-Fars lära wäl anamma.



Mån detta förbod glömmes bort?

Mån werlden står en månad länger?

Nej men, til slut ehur det swänger,

Så ramlar Månan innan kort.

Den Stjernan nyss en qwäll wi sågo,

Så lång, så bred med eld-röd swans,

Hwars like aldrig nånsin fans

Sen sidsta manskap hos oss lågo,

Och brukte krigs-grep i wårt hus:

Den lär wäl än wårt straff bebåda,

At innan kort wi se och skåda,

All Månans prackt til stoft och grus.

Jag frågade, om hon kund' spinna,

Om någon wäfstol henne bryr?

Nej, sad' hon, ullen är så dyr.

Här skall man knapt en hustru finna,

Som med så nedrigt mödar sig;

Men gå, och spå, och folket dömma,
Och tyda ut hwad andra drömma,

Det anstår både dem och mig.

Ack! wor det nu som fordna dagar,

När salig mor-mors mormor dog.

Då hade folket öfwernog;

Men nu hwar en sig ömt beklagar

Wid hushålds-häfd i smått och stort.

Nu måste man med armod sträfwa,

Och några få i wällust swäfwa,

Ja riktas af den flit wi gjordt.



En förlagsman får alt i hopa,

Som wet at nyttja grepen rätt;

En hwar nu gjör på samma sätt;

På landets wäl de alla ropa.

Men usla wi som bördan dra,

Nog få wi wackert trötta springa,

Med maga tom och pengar inga,

När Härskap alt sit nöje ha.

Ja men, jag wil ej säga mera,

Här står en Ek som snart går ut,

Då lär wår wälfärd se sit slut,

Och mången, som fått förr regera,

Som dräng får bak om wagnen gå.

Sen har jag drömt om stål i stenar:

Det blir wäl Pest elP krig, jag menar.

Det ser jag klart, det kan jag spå.

Det war ej skämt som Gumman sade.

Knapt hon sit ord ur munden fått,

Förr'n bakom buskan small et skått,

Som femton Sparfwar nederlade.

Här är då drömmen straxt igen,

Här är nu början wisst til kriget,

Nu lär wäl fienden landstigit;

Krigs-salvor hörs i luften än.

Hwad war wid sådant fall at gjöra?

Man sprang och mötte samma skytt.

Hör Landsman, han I ej hört nytt

Om dem som wil oss krig påföra?



Signalen redan gifwen är,

Man hörde tolf Canoner smälla,

Och öfwer tusend hundar skälla,

Af fruktan för dess starka här.

Ack! lappri, sad' han, ingen fara,

Det war ej mer än jag som skjöt,

Och denna hund som litet tjöt.

I kunnen wäl Er skrämsel spara.

Än wärre oss wäl förestår,

Förbunden wåra grannar bryta;

Och huru högt wi sielfwa skryta,

Lär det dock gälla blod och sår.

Det sägs at en af wåra Slupar,

För nära gått på deras haf,

Och stött en sten, en brygga af;

Straxt swärdet på hwarannans strupar;

Båd land och watten fredlyst är,

At ej en katt kan komma öfwer,

Dock flottan wet jag wäl behöfwer,

Et still-stånd från dess krigs-beswär.

Det kan ju aldrig för dem lyckas,

Så länge där ej räfflar fins.

I sidsta kriget man wäl mins,

Hur högra flygeln måste ryckas

An hit, än dit, men tog ej lag,

Lo-bössor hwad plä' de wäl gjöra?

Nej feck jag Falconetten röra,

Det skulle kännas andra slag.



Där stå de usla rädda folken,

Och skjuta fel på femti skrett.

Hwem har wäl maken skjutning sedt?

Men feck jag rå den lärda Tolken,

Som mönstrar lagar, fegd och alt;

Han skull på mina wägnar råda

En fiende först länge skåda,

Och skjuta sen med all gewalt.

Nu slöt wår Jägare sin lära,

Hwars kundskap mig i häpnad stält.

Jag tråka sen til andra fält,

Och kom et Gästbods-hus så nära,

At snart hwart ord jag höra fick;

Men Himmel, hwad här wisdom wanka!

Et winglas gaf så mogen tanka,

At all ting tycks få bättre skick.

Knapt Snickar'n börjat skjära steken,

För'n nya Alliancer slöts,

Och Sexti åra freder bröts.

Kom wäds, sad' han, at denna leken

Wår Granne ej så rolig blir.

Jag swär wid gammal tro och ära,

At Generalen sent får lära

Hwad redan jag för ögon sir.

Wil han dock mina råd blott lyda,

Snart blef han mästar' uti Sjön;

Ty derpå fins ju många rön.

Hur gick det Printsen af Romyda?



Han had' ej mer än sexton skepp,

Som bundna hop i hafwet gingo

Och innan kort de lofwen fingo

För dem, som ej brukt lika grep.

Tyst, hålt med det, Murmästarn ropa

Deri just konsten ej består.

En flotta aldrig säker går

Så länge trä-werk blott sätts hopa.

Nej, tjocka murar byggas skull',

Med starka bräder jämt inunder,

Då skulle hwarken kulors dunder

EU' någon storm dem rifwa kull.

Då suto manskap mera trygga,

Och segla inom fasta hus;

Men nu så mycket konst och krus,

At några skepp af plankor bygga:

Som denna Soppan wor' et haf,

Der Saffrans-\dlmpa.r skulle simma;

Hur kunde det sig nånsin rimma;

God' Herrar, det går aldrig braf.

En Corporal, som hela tiden

Med grymmer upsyn lystradt på,

Hur talet skull' til ända gå,

Föll in med kraft i denna striden;

Boutelljen i dess ena hand,

Och sielfwa gafflen i den andra;

Han sade, sku wi Magter klandra,

Så lät oss häldre gå i land.



Lät andra fritt om saker dömma,
Som angå dem på intet sätt.

Om skeppet seglar tungt ell' lätt,

Om Båtsmän waka eller drömma:

Slikt blandar jag mig aldrig i.

Bäst när man blott sit eget skjöter.

Til lands jag mäst min tid förnöter,

Och där skal ingen lura mig.

Jag wet at ställa rätt up Hären,

Men Öfwersten jag undrar på

Han kan ju knapt Chamaden slå,

Han tror at hela Ministeren

Består at skjuta Flanquen af.

Nej men, de bli för tidigt stora:

De tro, et folk är lätt förlora,

Blott de i spetsen ropa braf.

Had' han blott sidst förstådt at kapra;

Wid berget, där hans Contrescharpe,

Med Raveliner stod så skarp,

Wisst hade jag med flera tappra

Gjort Cavalcade med fullt gewär;

Men felet war, som jag Er säger:

Wi sablas ner i bästa läger,

Deraf jag än mit märke bär.

En Hof-Laquai med fransar många

Och fisk i munn til öfwerflöd,

Sit hela sällskap tiga böd:

Begrepen, sad' han, tyckes trånga.



Wi skåda blott på Martis fält,

Men se ej landets inre fara;

Nog wet jag hur det skulle wara,

Om Rikets wärk skull' rätt bli stält.

Wår Penning-Fond har inga grenar,

Som fylla kan den brist här är;

En landtman sielf sit gods förtär,

Han suger sina egna spenar.

Nej, låt dem bröd och watten få;

Det andra skull' til Cassan drifwas;

Och hälften wärde honom gifwas;

Då kunde Staten bättre må.

Nu äntlig blef i hela laget,

En sådan stark Politisk strid,

At bord och stolar ramla nid.

Mit hjerta wardt af skräck intagit.

Hwar wille högst i talet bli.

En twist kom up, som lifwet gälde,

Om skilnad mellan lagligt wälde,

Och missbruk af alt fögderi.

Murmästarn, Snickarn och Laquajen,

Mot Corporalen höllo hop:

Här hördes så förskräckligt rop,

Om Käjsar, Kung, och Doge och Dej'en,

Från ord til eder, hugg och slag,

Rundarom gick, så huset bäfwa,

Mit klena mod i fruktan swäfwa;

Och i det samma wakna jag.



Men ack! hur wardt jag hjertligt gläder,

At sådant blott i Månan skedt.

Ty hwem har slikt på jorden sett?

Man minnes ju de ord och rader,

Som en så wigtig lärdom bär:

När hwar och en sin sysla sköter,

Så går ju wäl ehwad oss möter.

En dåre den som annat lär.

[Tr. 1760]



N:o2

Melodi: När vi vid våra tidsfördrif

Ett redligt hjerta prisa vi,

Lef svenska redlighet!

Det skall vårt sköldemärke bli,

Hvar redlig man det vet,

Och landets väl, vårt dyra mål,

Vårt bröst däri tar del.

Vi dricka Sveriges välgångs skål

I alla ödens spel.

Som stjernan tindrar på sin höjd

Bland dimmor ren ock klar,

Så brinna hjertan uti fröjd

mot den vår cirkel drar

bland tusend dödars hot ock skrål,

så lefve Sveriges land!

Vi dricka fosterlandets skål

Och ta vårt glas i hand.

En skål du himla barn, lef du

Vår svenska frihet säll!

Hvar en dig vörda vill ännu

Uti sitt tysta tjäll.

Drick glasen ut och sjung med frid,

Lef svenska frihet du!

Du får dock pris i sinom tid,

Och vi dig vörda sku.

[Avskr. 1765]



N:o3

Jag spår om bättre tider

Uppriktigt för en hvar,

At ondskan snart aflider

Och sista pusten drar.

Chorus: Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår rättvisan vaknar

Och Svenska klubban tar,

At oskuld mer ej saknar

Sin styrka och försvar.

Chorus: Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag svär vid Turkens Bassa,

Mahomed och hans far

Och spår i rikets cassa

Sex tunnor guld stå quar.

Chorus: Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår man blod och döden

För Kung och land ej spar

At hjelpa Sveriges öden



Chorus:

I dessa sorge dar.

Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår en gång så händer

Förtjensten i talar

Kör afvund till sitt Bender

At sjelfver lysa klar

Chorus: Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår få med min krycka

mång tandelös Barbar,

men afvunds tand at rycka

behöfs en De Cesar.

Chorus: Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår at hvad det lider

En vän ej blir så rar,

At fädrens blod sig sprider

Och ärlighet står karl.

Chorus: Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår i punschebålen

Och svär som en tartar,

At jag blir kung i Polen,

Så grym som Potifar

Chorus: Sant ........

Spåman ej mera än två vilkor har.



Jag spår at dig skall tvinga

Min spira och standar

Min krona och min klinga,

Du vojvod hospodar

Chorus: Sant

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår till frukost äta

Liksom en rysker czar,

Ja utan sorl och träta,

Karptungor, caviar

Chorus: Sant

Spåman ej mera än två vilkor har.

Jag spår min tron ej svigta

För någon preus'k husar.

Hos Turken skall mig rigta

Hvarenda janitschar.

Chorus: Sant

Spåman ej mera än två vilkor har.

Så gjör man sig förslager,

Jag spår Cupido skar

En myrten, altför fager,

Och mig en skönhet bar.

Chorus: Lögn

Spåman ej mera än två vilkor har.



Jag spår, och detta slutar,

Min Clio quick och snar

Och Lazarus i klutar,

De blifva ägta par.

Chorus: Sant

Spåman ej mera än två vilkor har.

[Avskr. 1766]



N:o4

Lät oss vår tid förgäta

Och alla lifs-besvär:

Vid bordet skall man äta,

Vid sängen blifva kär,

Så ungefär.

Drick granne, drick i botten, det går;

God tår, god tår, god tår, god tår.

Bekymrom ej vårt sinne

Hvad lyckan oss beskärt:

Ett bröst i gröfsta linne

Kan vara purpur värdt,

Så har jag lärt.

Drick granne, drick i botten, det går;

God tår, god tår, god tår, god tår.

Lät vakna i sin kula,

Ignatius Loyola,

Med andra svarta fula

Så sockesött bedra,

Och all ting ta.

Drick granne, drick i botten, det går;

God tår, god tår, god tår, god tår.



Lät falska bröder spela

Som myggor i en ring;

Sin fosterjord så dela,

At hvar får ingen ting,

När alt går kring.

Drick granne, drick i botten, det går;

God tår, god tår, god tår, god tår.

Lät glömskan få begrafva

En Carl uti sin sand,

När minnen af Pultava,

I stjerna och i band

Bärs i vårt land.

Drick granne, drick i botten, det går;

God tår, god tår, god tår, god tår.

Lät barn i vaggan gråta

Och ondskan rasa vild;

Lät Lagen bli en gåta

Och frihet bli en bild,

Från ögat skild.

Drick granne, drick i botten, det går;

God tår, god tår, god tår, god tår.

Släpp Örnen öfver hafvet,

Med vingar utaf gull;

Ett Lejon står i quafvet

Och stampar i sin mull;

Men jag är full.

Drick granne, drick i botten, det går;

God tår, god tår, god tår, god tår.

[Avskr. 1 766, mars eller senare]



N:o 5

De höga herrars skål

I fullt och rågadt mål

Som purpurn bära!

Så länge Sverge står

Ej glömskan hon förmår

At minska deras ära.

[Avskr 1766]



N:o6

Vi gråta Kung Carl på ett kärligt maner

Och vörda dess blodiga aska.

Vi tycka för tidigt han dignade ner,

Den raskaste hjelten bland raska.

Men döden till tapperhet döljer ett hat,

Pultroner han älskar och smeker.

Ur kula i kula han löpte så flat

Sen hjelten låg kaller och bleker.

Kung Carol, du lejon på turkarnas plan,

I ryssar, hör på nu med gamman!

Jag svär vid sankt Brita, vid påfven och fan,

Han dängde er sönder och samman.

Skål gossar! courage fast hielten är död!

Vi skola dig lagrarna skära,

Och nordiska räfven, så smilig och röd,

Ej mägtar at trampa din ära.

[Den 28 juni 1767]



N:o7

GustafAdolphs skål

Melodi: Jag i alla dagar

Verlden vill begära

GustafAdolphs ära.

Se den Svenska hjelten

På de tyska fälten,

Hur' han lagrar kring sin krona skar!

Nu är hjelten döder.

Vi, hans foster bröder

Sucka vid dess aska en och hvar.

GustafAdolph! Klinga gubbar nu!

Men November, ängslig var visst du.

Hjelten han sofver nu.

Trio Örnen log

Sin spira tog,

Men GustafAdolph hjelten dog.

Sverige gråt, bese dess dyra aska,

Då har du all vällust nog.

[6 nov. 1767]



N:o8

Klubben N:o 4.

A propos om Krakau.

Hvaba? Jag säger jag, som gunstig herrn och di

andra herrarna, jag tror om di där pålska affai-

rerna, at di, di, di, di äke nu, äh, hva skull jag

säja? di, di, di, di, mislyckas, ty Krakau ser ni ...

Kypare!

Sätt fram buteljerna.

Kra, Kra, Kra,

Krakau Ryssen får.

Hej, gutår!

Låt oss dricka! Ryssen rår.

Lundholm: Dä vor' inte und'ligt, mine herrar, ty jag ska ha

den äran at säja, Pålen ligger just i villa hafvet.

Jensen: Drick, mine herrar.

Lundholm: Och nu ligger hela Ryska flottan i Krakau.

Stenbit: Hur sa?

Chorus:

Jensen:

Chorus:

Lundholm: Jag säjer jag, som herr ålderman, at dä ä ett

skräckeligt fett land; där ä oxar stora som Woj-

wodar.



Stenbit: Förlåt mig, min herre, Pålen ligger på ett berg,

och kyrktornen synas ända till Stettin.

Lundholm: Det ligger i helfvete å inte på något berg.

Stenbit: Lik mycke bagatell, lät oss bli bröder.

Chorus: Kypare!

Rör på buteljerna &c.

Stenbit: Men a propos om Ryssen, bror lilla, ligger icke

Siberien också i Pålen, ell' huru? i anseende till

de pålska pelsarna med skinn under; eller spelar

Turken ännu mästare?

Lundholm: Kyss Turcken i a...

Kypare!

Byt om buteljerna &c.

Jensen: Rå hvem åttan tusan som vill i Pålen, hin håle

eller kron-notarien, kron-rackaren eller sigill-

bevararen, jag står vid mina ord, at Ryssen tar

Krakau; ja dä gör han, era canailler, och nu go

natt, bröder.

Kypare!

Ta bort buteljerna.

Kra, Kra, Kra,

Krakau Ryssen får.

Hej, gutår,

Låt oss dricka! Ryssen rår.

[1768]



N:o9

Klubben N:o 5.

Lundholm: Purpur bror lilla, äke dä en röd färg den, va?

Halling: Ja han ä mycke röd, å ja.

Stenbit: Han är red men han changerer.

Lundholm: Cuculicu, ska vi ta oss en sup?

Stenbit: Ro tu man fram med tin schlup, jack kan dicke

du vill lifte anker:

Jack har mine eckne tancker,

Tu vill kerne lifte anker.

Raitsonere inte mer therom

Men nu till tin lille flaske kom.

Hiha, hej da.

Halling: Djefveln regera! Äke di olyckliga: stora peruker

och små hjernor; röda mantlar och svarta hjer-

tan; bleka läppar och långa näsor.

Stenbit: Daler herrn om bålackerne?

Halling: Ni ska si dä, go herrar, när soppan är färdig ha

de bränt sina finger.

Stenbit: Bålackerne präner sine fincher, was will das

pedeuten?
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Halling: Bedeute dig åt helvete!

Lundholm: Gu tår herr Bokhållare.

Stenbit: Gehorsamer diener mein herr Lundholm; men at

bålackerne präner sine fincher, thet kommer
från then classification af then premier minister

der dirigirer das gantze Pålen.

Halling: Besitta mej, som de kokat få de supa! Om jag

hade en sup för hvar suck som gått ur dygdige

medborgares bröst genom deras svarta anstal-

ter, så stog jag inte här.

Stenbit: Bålacherne har jo tucader undt spetie Rikstalern

undt Carolinen undt theres echen Panco, ta mej

dief--

Lundholm: Halling, Sparken i a—

Stenbit: Jack har mine echne tancker,

Tu vill kerne liffte ancker.

Raitsonere inte mer therom

Men nu till tin lille flaske kom.

Hiha, hej da.

Halling: Se där har du nu.

Stenbit: Sparker tu mir in mein ref? naa, då schall tu

spendere. Kiper, ett glats kammelt! Hi ha, heij

da.
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Jack är hvarcken hatt el' lufve,

Inchen mentsche vill jach kufve,

men en Ryss uti mitt hjerte por,

unt jach är doch ärlich som jach tror.

Chorus: Sparken i a

[Avskr. febr. 1769]



N:o 10

Marsch

Tappert mod
Du ädla blod!

Träd redliga fram

Bland eld, rök och damm
Bland tusen dödars skrål

Till sjelfva ärans dyra mål,

Glans och prål.

En kula varm

I hjeltens barm

Snart mordhvilan får,

Gör glödgade sår,

Men kämpen uppstår.

Han spar af vekligt bröst och mod
Ej lif och blod.

Men värjan ut, det går ej an,

At som pultron på Martis plan

I blod ej få

Sin klinga två!

Det är i hjekars lif

De skönsta tidsfördrif

Kring brutna sköldar gå.



Så skall då mandom bli belönt,

En hjelmprydd hjässa lagerkrönt;

Och den som stått

Mot lod och skott,

Följt döden spår i spår,

Här värdig får

Sin värfda ärolott.

[Avskr febr. — mars



N:o 11

Öfver landtmarskalksvalet i Norrköping

den 22 april 1769

Slå tideböckren upp i dag

Och skrif Gref Fersens namn,

Och Sverige kom, kom Sverige tag

Din hjelte i din famn!

Din frihets staf han åter tar,

Med vishet går han fram.

Blif fosterhjorden ett försvar,

Skilj ulfvar ifrån lamm!



N:o 12

Den 16 december 1769.

Under voteringen på Riddarhuset.

Neptun uppå böljan skiner

Svenska flaggan lyftes opp,

Sorlet börjas bland mariner

Och Carlskronas ädla tropp...

Böljan fräser, vågen skummar,

Neptun manar folket ut;

Eld och vatten blodet ljummar

I martialska tankeslut.

Lefve svenska flaggans heder

Och förtjenster denne dag;

Skeppet man på klippan leder,

Hvar det stannar vet ej jag...

Uti hafvet eller skären

Dock, Carlskronas ädla män,

Er i dag nu ej förfären:

Svenska Themis lefver än.



N:o 13

Öfver den 6 November

Kung GustafAdolphs dag vi fira

Så länge Sverige Sverige är.

Hvart öga ömt sitt offer bär

Och gråter vid hans brutna spira,

Med den all veriden hjelten såg

Så hög, så mild, så ödmjuk tåga,

At för sin gud den styrka våga

Som i ett menlöst hjerta låg.

Din krona brann af glans och ära,

Och dina vapen blänkte harm.

Med GustafAdolphs tappra arm

Blef Sverige van at lagrar skära

Och jemt sin ovän göra mjuk.

Ditt namn i ärans tempel strålar,

Men ack, bäst jag min hjelte målar,

Med tårar vicklar jag min duk.

[Avskr. nov. 1770]



N:o 14

10 Skålar den 14 november 1770

Det är vår skål, tag glas i hand,

Hvar lefve lycklig i sin hydda

Med redlig nit at frihet skydda,

Med ädelt bröst för Kung och Land.

Vår glädje inga gränsor tål;

Vår milda Kung och Drottnings skål!

Bekröne himlen Landets Far

Med åldrens krona frisk och klar!

Bekröne himlen Landets Mor
Med samma krona klar och stor!

Slå i, fyll i båd glas och krus,

Sig våra hiertan para.

O himmel, ömt bevara

Vårt Svenska Kongahus!

Lef nöjd hvar redlig foster bror,

Så denna skålen lyder,

Båd den i purpurn lyser stor

Och den sin vallmar pryder.

Svenska tankar!



Alt till kätlek sig nu böje

At ta mot Prins Carl i dag.

Kongens frögd, vår Drottnings nöje,

Hela Sveriges välbehag!

Himlen Prinsen velat frälsa

Och nedtystat dödsens röst.

Varma vattnet gaf dig hälsa,

Gif du oss ditt varma bröst.

Sjung sirener utan qual,

Dansa hvalar och delphiner!

Vågen glittrar, böljan skiner,

Alt för Nordens Amiral.

Upp böljors spel, lät stormar braka

Prins Carl, vår dyra Prins, i dag

Hans skål vi klinga du och jag.

Välkommen dyra Prins tillbaka!



N:o 15

Då Konungen emottog Dahlekarlens ansökning

den 24Junii 1771.

Swenska hierta

nalckas ditt förswar,

giut din smärta

för din Kung och Far.

Lätt ett redligt Sinne,

i det bröst bo inne

som du biuder Gustaf på sin tron.

Fåfängt ondskan larmar,

kommen i hans armar

hwar person.

Kom som Dalkarin utan list och räncker,

utan twedrägt, harm och delningssätt.

Gustafwänllgt bläncker,

Han dig rätt ej skänker;

Utan förbehåll gjör han dig rätt.

Gustafs nåd wi prisa,

siungom Dahlkarlns wisa

fritt och lätt.



Dalkarlens wisa

Ach Swenska Gustaf, är du nu Kungen,

så låt mig njuta rätt,

min arbetspenning hålles qwar i pungen

på ett orätt sätt

af den jag tjenat,

och mödan länat,

han ej löna will.

Men din rättwisa

du mig nu wisa

och säg honom til,

at han betala bör,

hwad arbetar'n gjör.

FL - - - - -

hwad etc.

När du nu nådigt hört hwad jag klagat,

och lofwat mig få rätt,

derjemte Sjelf med egna medel lagat,

at mitt bröst är lätt;

Så will min tunga

dig lofsång siunga:

Mycken tack min Kung
Gud dig beware!

ondskones skare,

gjör' ej lefna'n tung

du Swenska hjertat har

och blir wördad far.

Fl.

och blir wördad far.



N:o 16

Riddersmän med glans och dygd

Blomstren i Er fosterbygd!

Under Wasa stammens skygd

Trifs ej last och blygd

Chorus Välkomna hit igen,

Kom Svenska Riddersmän,

Er lager grönskar än,

Er skål är den!

Risten sköldar, svärd och spjut

För Er Kung Ert bröst utgjut!

Sveriges ära hvar minut

Drar Er värja ut.

Chorus Hjelpen Ert fosterland;

Varmt hjerta, villig hand

Gör vårt förenings band.

Drick litet grand.

[Juni 1771]



N:o 17

Fädrens dygd och hjekars sinne

Blomstrar i din ädla ätt;

Leyonhufvud, du har rätt

Till ett dyrbart minne.

Dina tankars föremål

Leder Sveriges ära.

Det är din skål

Vi dig ömt begära.

Krigets gud din hjessa sirat,

Dig Apollo mildhet gett.

Sielf Minerva har dig sett

Och din födsel firat.

Quickne detta blod igen

Båd' vid bok och glafven.

Gif riddersmän

Leyonhufvud stafven!

[17 juni 1771]



N:o 18

Marsch vid Artilleriets mönstring

på Kongl. Slotts borggården år 1773

Knekt! vörda din Konung, men för hans person

Blodfärga din värja och tänd din canon.

Gör öppning och sluta,

Lät bomberna tjuta,

Och trummorna dundra förskräckelsens ton!

Mot gapande dödar, mot blodiga svärd,

Mot brinnande kulor i snabbaste färd

Var tapper, besinna

At fredens gudinna

Står prydd med din lager vid Konungens tron.

Gif akt bataljon!

Bryt opp division

Med luntan i brand

Och värjan i hand.

Du Gustafs soldat,

Gå på desperat,

Marschera och slå

Och slå och gå på,

I döden du segrar ändå.

Gå på!



N:o 19

Klubben.

Schelden den 9. October 1785

Mycket nytt i dessa tider!

— Ack! hvad nytt då kära vän? —

Jo bror, tänk holländaren

Sina trupper vidt utsprider

Och vill Schelden ha igen.

Kring den ån stå grenadörer,

Och en svärm ambassadörer,

Och ministrarna stå se'n.

Schelden är just den klenoden,

Som holländarns stolthet gör.

Märk nu bara — märk och hör,

At i denna lugna floden

Holland, om jag säga tör,

All sin rikedom där vinner.

Guld med hvarje droppa rinner,

Och ur hafvet lyckan för.



Preussen vet ni, goda vänner

~ Ja gu tår, det veta vi —

Har re'n tagit sitt parti,

Och om England, som ni känner

Vill holländaren stå bi,

Så går Preussen in i Saxen.

— Hvem sa det? — Jo Mor på Laxen,

Hon är slugare än ni.

An om ryssen skull sig ärna,

Anda in i Polen gå?

--- Ja än sen då, ja hvad då?

Det må ryssen altför gerna! —

Men hvem skall han lita på?

Ja! det kan man intet veta,

Cabinetterna utleta,

Därtill äro vi för få.

Supposons för ro skuld bröder,

At nu Danmark ser ni, hva?

Ämnar sig till Dalarna;

Jag må säga hjertat blöder,

At så ärligt folk bedra!

Vet ni danskens sluga nycker?

— Det vet Diefvuln, men jag.tycker

at jag än en sup bör ha. --'



Men hvar löper Schelden bröder?

Jo! han sig så sluta lär

Vid Antwerpen ungefär;

Mer åt Norden än åt Söder

Han sin sträcka genomskär.

Och just det gebietet gossar,

Det är just det kejsar'n trossar

Med sin nu uppstäldte här.

— Åh för attand tusend skockar,

Hvad angår oss sådant prat?

Om holländarn, trög och lat,

Ur sin våta grufva mockar

Sin concordia ducat?

Låtom oss med glas i svängen

Vältra systrarne i sängen

Och en hvar bli blixt placat.



N:o 20

Den 28 Januarii 1788

Klingom! Prins Carl till dess ära.

Betingom oss at bära

Templets fluidum

Anda upp in i brödernas dukade rum.

Dess skum
Är skönt och delicat,

Hvart fat

Är sprundat med muscat

Och socker, arrack och succat,

För bålt!

Siungom i tappre leder

Prinsen i dag till heder.

Bacchus beder,

Rusten eder,

Och vid hans högtid höjen bålen!

Skålen

Blir alltid denna,

At Prins Carl båd vid glas och penna,

öfveralt, alla vi bekiänna

Stolt.



N:o21

I galerskjulet

Den3Junii 1788.

Melodi: Så luncka vi

Knick knack, knack knack på galer'n,

Du svenska sjöman i ditt skjul,

Och brösta dig i svenska skarn

Som till en dans i jul.

Med yxan timra din galer

Och se på Ehrenbil och Fries

At du Kung Gustafs gosse är,

Arbeta och bevis'.

Och bevis' den som dig ej förstår,

Hur kulan mot ditt bröst ej går.

Om du älskar din Kung, drick i botten! Gu tår!

Ej minsta stöt du får.



N:o 22

Embarqueringen
o

pa

Kongl Skeppsholmen

Den 23 Junii 1788.

Poeme
af

CARL MICHAEL BELLMAN
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Fast Krigets Gud sitt bloss ur Österns skyar blottar,

Vid alt Europas rop, marche, ladda, skjut och stick;

Ännu i Fridens famn, ännu et ögnablick,

Kung GUSTAFS milda famn omfamnar Rikets Drottar,

Och med en vink Sitt Folk befaller i Gevär.

Soldaten lystrar til med handens slag på värjan,

Med örat til gefyr, och foten nära Färjan,

Som tidens skuggor bär.

Se dit åt - - dit åt strand, vid vattubrynet nära!

Och hör hvad timrande inom de öpna Skjul,

Galéren redan höjt sin Vimpel blå och gul.

Och sänker djupt sin Köhl at Nordens Kämpar bära

I sträckta årars rodd, utrustad oförtänkt,

An intet Segel spändt, där Neptuns thordön lj ungar

Och Köhl-Herrn ännu from på vattnet där Han gungar

Har Kulans gluggar stängt.



I tände ungnars språk, sig qvast och spadar sträcka,

Man Brödets korgar bär och Qvarnens vagnar kör;

En Vapen delar ut, En krutets kistor för,

En annan stakar ut hur' långt behofven räcka,

En åter sysselsatt han band och bindlar skär,

At Sjelf den äran få befriarns sår förbinda,

Til upbrott syns hvar Svensk, at Lagerkrantsen linda,

Åt Gustaf och Hans Här.

Ur alla Rikets vrår En tapper Liga krälar

Åtfölgd af vagnars Spann, bevärade til strids,

Dess styrka fältet kring i täta läger sprids,

Där ren Soldatens mod om Segrens visshet grälar

Med Renseln på Sin rygg och ögat ut åt Strand.

Plutonen bröstar Sig, at där en ovän finnes,

Få segra eller dö, och drar sig fromt til minnes

Sin Kung och Fosterland.

De gyldne Pikar sträks ~ De hvita Fanor sväfva,

De ljufva Valthorn hörs, — de blanka trummor slås;

Standaret vicklas ut, och Arsenalens lås

Ar opläst vid en vinck at oväns griller qväfva,

Där Carlars klingor än gjör känslan ärefull;

Som vind och våg så fort, alt til sin syssla skrider,

Af Bomber resas värn i bruna Pyramider

På tappra Fäders mull.

Den tysta Ryttarn stolt i vreda blickar gungar,

På Hingstens varma länd vid Pukarns stumma slag,

Hans upsyn röjer lätt en hjeltes anletsdrag

Där eld och stoft och damm gjör fältet svart och ljungar,

Och jämrens fasa hörs i slagna flyglars blod.
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Med villig arm til fägd, en ångst dess hjerta sårar,

Förfölgd af vänners gråt Hans ögon fälla tårar

Til prydnad för Hans Mod.

Hvad dyra föremål? — hvad prägtig syn för öga,

At uti Gudars Sal den åsyn varit värd,

Då Mars Vår Älste Vän, Sitt Lagerkrönta Svärd

Omfattade och flög lik blixten från det höga,

Och Det vid Svea Sköld upstälde i Dess Håf.

Beordrad blef Hans Magt, Sitt larm i Norden dela,

Hvad utrop från Hans vagn? — tänk ingen bombe får spela,

Förn GUSTAF Sjelf ger låf.

Du Stridsman käslofull af ömhet och af ähra,

Om du til vänster står til höger se din graf,

Men se dig rundt ikring och svinga med din Glaf

Och lätt ej löftens gull med svek din nit förfära,

Besvik ej Kung och land då du din värja drar;

Spartanske Generaln befalte i en gåta,

Slå Fienderna först, sen är tids nog begråta

Min Son som stupat här.

Så lystren alla til, J som nu vapnen bära!

J vänner af Er Att, J Stridsmän för Er Jord!

Gån! -- visen Göthers bröst än andas i Vår Nord,

Förenen Gustafs bragd med GustafAdolphs ära

Och pryden med Ert blod Det Svenska namnets glänts.

När Stormen är förbi, skal lugnet Thronen nalkas;

Och Stridsmans Hjessa Krönt i Fridens skugga svalkas

Alt som Han fört Sin Länts.
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N:o 23

FÄDERNESLANDETS

FÖRSVAR

ODE.

Af
CARL MICHAEL BELLMAN



Kongl. Majits

Troman, Öfversten och Stads-Majoren

Samt

Riddaren af Kongl. Svärds-Orden

Välborne

Hr SAMUEL CHRISTIAN WALLEN.

Herrar Ryttmästare

af
Stockholms Stads Borgerskaps Cavallerie-

Corps.

Herr CARL ERNST OLDENBURG.
Herr JEAN DU BOIS.

Herr LARS REIMERS.
Herr CARL JOHAN WIER.

Herrar Bataljons Capitainer

af
Stockholms Stads Borgerskaps Infanterie

Herr JACOB SAUER.
Herr FRIED. RUNG.
Herr JOHAN WESTIN.
Herr SWEN ROOS Junior.

Herr JOHAN CLASON Junior.

Herrar Borgerskapets Officerare,

jämte samtelige

Herrar afBorgerskapets Militaire-Corpser.



Svenske män af ädel Anda!

Som med vapen nu i hand,

Mangrant för Ert Fosterland,

Gå Er Dyra Kung tillhanda

Då han Rikets våda ser.

Eder dessa rim tilskrifvas; -

Skalden af den känsla lifvas

At de ej misshaga Er.



Dig som detta bladet hinner,

För dig Skalden bugar än,

Med det hopp, at Han dig finner

Född En Fosterlandets Wän.
At Eho du ock må vara,

Hög ell' ringa, gammal, ung,

At ditt hjerta för din Kung,

Må sin dyra pligt förklara.

Sig Naturen mild utbreder,

Och din öma blick begär,

På den plats Hon dig bereder,

Och din skugga helgad är.

Solen minsta tak förgyller

Wattnet dig sin svalka för,

Akren sina skylar strör,

Idoghet din lada fyller.

All Naturen till dig talar,

Jordens Son, min park bebo,

Från palats till lägsta dalar,

Njut ditt Samfunds ed och tro.

O! at Jordens Söner födas,

Til förbittring, split och nöd,

Och i trots af lif och död

Mot Naturens ordning dödas.



Bort du Skald som rör din Lyra

Mer til häpnad än behag;

At vid Svärdets glänts bedyra

Prackten af en blodig dag.

Där Inkräktarns fala händer,

Skjördar Krigets segerprål,

Mellan skenen af de Bål

Han til verldens fasa tänder.

Arelystnan där hon krälar

Sölad uti stoft och blod,

Skald! hur' djupt ditt Snille grälar

At opresa hennes Stod.

O! hur' såra dina Sånger

Menskligheten blyg och öm?

När du ägnar ditt beröm

Trolöshet och blodig ånger.

Där du ser dess högmod tåga,

Fölgd af lustar och försåt,

Och dess fjät i eld och låga

Prässa menighetens gråt.

Där syns du ditt spel oppstränga,

Ämnet äger ock den vigt,

At det i en Hjelte-dickt

Blodets rysning kan förlänga.'



Må med Lagrar du besmycka

De Tyranners lömska färd,

Skönt at deras vapne-lycka

Ej är lyrans stämning värd.

At et Land til träldom tvinga,

Väl förrädar n värjan drar,

Men at freda dess försvar,

Tilhör en medborglig klinga.

Ej Medborgarn nog updagar

En sanskyldig Samfunds-dygd,

Fast at vanans lumpna lagar

Älskvärd gjort hans Fosterbygd.

Fast än gladt hans hopp fullbordas,

At få dö och lefva där,

Fosterlandet mer begär,

Än at födas, dö och jordas!

För ditt land i fägden träda,

Blir ditt valspråk som dess Son.

At i nödens stund afkläda

Sjelfva Lifvets dyra lån.

At Dess Fiende omringa,

Så mot främmande förtryck,

Som at vid en Inhemsk nyck

Bögd til träldom — Trälen stinga.



Doria!hvem kan uttrycka

Din förtjenst som högde Sig;

Ännu Genua sin lycka

Och sin Skyds-Gud ser i dig

Som trots tusen dödars hinder,

Guld och löften hot och flärd

Under Spetsen af Sitt svärd

Enighetens krantsar binder.

Fåfängt på en opblåst bölja

Sig Sidonia beger,

Och de segel honom följa

Fåfängt sprida sig än fler,

At en evig hämnd försvära

Mot det stolta Albion -

Hvarje Fosterlandets Son,

Vann med hand i hand dess ära.

An Historiens fackla strålar

Öfver de Phileners ben,

Fast Carthagos grus afmålar

Dem och sig i sten på sten.

Och fast Altaren i låga,

Som beprydde begges mull,

Tiden långsen störtat kull

Röjer Rygtet sin förmåga.



Werlden än med höghet kallar,

Brutus ur sin aska opp,

Blodet vid dess skugga svallar,

I et mer förädlat lopp.

Ännu Maratonske fälten,

Och de Salaminers strand,

Innom Tide-böckers band

Blifva ögnamål för Hjelten.

Sjelfva Alperna som sträcka,

Skyhögt sina ryggar blå,

Minst det lugna Schweitz betäcka,

Och dess mulna rymder nå.

Nej en hög medborglig Anda
Sig utbreder hus från hus

At med Fosterlandets grus

Blodets sista droppa blanda.

Dyre Kung! som Dig i striden,

Wäpnad främst för folcket stält;

Med Guds hjelp af Dig och tiden,

Danas Sverjes öde fällt.

Och J Män som Er bevära!

Til Ert Fosterlands Försvar!!!

Ren Ert flygande Standar,

Wittnat om Medborglig ära.



Och J väpnade Personer,

Til gemensamt äremål,

Som i sträckta Bataljoner,

Utgör Residencets prål

Wärdigt at Er nit förklara

För den Dyra Konungen,

Har Er lösen varit den:

Konungen, O Gud bevara.

[Tr. 1788]



N:o 24

Vid ryska fångarnas förbifart, på ElfVik

31/8 1788.

Se hvad segel på sjön,

Som fladdra mellan vatten och vind

Stillt förbi Lidingön;

De hälsas ifrån gärdsgård och grind.

Från Castellets glugg

Det blixtrar gutår,

Och på bordet står

Bouteiller, ståncka, och mugg.

Se... där krypa på däck,

Vid skutans knarck som seglar frisk kos,

Slängde som i en häck

En Moscovit, en beckad Matros.

Vivat! sjung på vår ö

De stridbara män,

Som med mandom än

För Sverje fäkta och dö.



N:o 25

Den 4. October 1788.

Melodi: Det kan hända Bacchus tubbar.

Sverige har Din tidpunkt vördat,

Du dess ära skördat

Och Din dyra skuld afbördat,

Fosterlandets son. Fine

O! Prins Carl, O! hvad för ära

Vill Din hemkomst bära,

Sen at fienden förfära

Blef Din lärospån.

Stolte Prins, Din segerlott,

Mellan Greigens äre skott

Då Du Dig i skörtet rifver

I din ädla ifver,

Blir at vara

Hjekars skara

Deras främsta drott.

Hurra svenskar för den dyra Prinsens svenska mod och ära,

Och för de hjeltar hans värn ännu bevära!

Sjungom Prins Carl til ära!

Honom på händren bära,

Som fredat oss från moskoviternas herberge! Da Capo



N:o 26

Vid Borgerskapets Cavalleries l:a Vakt.

Den 9. October 1788

Du som med mandom, nit och lust,

Med ögat till vår strand och kust,

Din lans i marken stöter

Och höjer ditt standar.

Som med en svensk medborglig hand

Till lugn för Kung och Fosterland

Den dyra plikten sköter

At blifva dess försvar.

Din höghet röjes i din arm,

När dina mörkblå flyglars larm

Med dragna värjor rusta sig;

Den glansen ägnar dig.

Den svenska borgarn, åldrig, ung,

Med blottat bröst nu för sin Kung
Mot oväns röda liga

Tillbjuder lif och blod.

Han stolt i sina fäders spår

På krigets ban frivilligt går

At med sitt blod inviga

Kung Gustafs ärestod.

Ditt kall är stort, din lön du vet;

Strid för den bästa öfverhet!

Förenom våra vapne-liud,

An lefver Sveriges Gud!



N:o 27

Wetz curir från Bohuslän till Norrbacka

den 15 November 1788.

Hören syskon om er lyster

Denna nyhet par bricole,

Lystren till från alla håll

Där man drufvan kryster!

Men förr'n saken yppad blir

Bör man först förkunna:

Wetz som curir : 1 1

:

Rest från Bacchi tunna.

Lappri, tror jag mest I sägen,

Den curirn till Norrbacka,

Hvad depecher kan han ha?

Syskon, öfvervägen;

Han helt nyss med sporrar sjelf

Har nu inpasserat

Durch från Kongelf,

Mycket relaterat.

Glasen först de borde lättas

För vår värd och för han fru, ;

Sen så få vi höra nu

Mycket nytt berättas.



Om den skåln i fråga sätts

Fåfängt är at höra

Hvad som bror Wetz

ärnar nu utföra.

An för andra goda vänner

An et glas och än en sång!

Skål för den som intet tvång

I sitt hjerta känner,

Som på furstens ed och tro

All dess omsorg äger.

Hör apropos

Hvad curieren säger.

Bacchus nyss så tryggt upläste

I Kongelf sitt våta hvalf,

Tog sig en och så en half

Och de Jutar snäste.

Juten var si gu ej bang,

Ropte: Siad i meere!

Glasen i klang,

Fougden skall liquidere.

Bacchus på det byket blängde

Som med sköfling list och prat

Sprundade hans rhenska fat

Och hans kannor slängde.

En skrek til i röd surtout,

Slog sig på bantleret.

Drick söde snut, : 1 1

:

Fougden skall liquideret.



Åter sågs en Jute vandra

Under pipeklang och spel.

Dälen gale i din sal!

Ropte strax den andra.

Dette vinet är si gu

Meget admireret.

Drick söde du, : 1 1

:

Fougden skal liquideret.

Ar den drufvan som mig kröner

Värdig slikt bagage, säj?

Ropte Bacchus vid et nej

Utaf Manheims söner

Hvarfrån Ni? sad Bacchus, fy

Jag ert språk ej känner.

Fraajeres bye,

Jeres söde venner.

Bacchus skrek i hämd och vrede:

Kärlets drägg jag Eder ger

Som med bilor bugen Er

Smilende och sede.

Juten med en dej lig suk,

Hvad hans hjerte blöder:

Var nu saa smuck, : 1 1

:

Vi äjeris bröder.



Nej, vid skenet som nu blossar

Af et kostligt fluidum,

Sjungom inom vinets rum!

Vivat svenska gossar,

Som från gammal man til ung

Ut til strids marcherat

Och med sin kung :ll:

Riktigt liquiderat!



N:o 28

Curirens återkomst

den 10 Januarii 1789.

Brickan bort, posthornet borta

Och af stöfveln sporrarna;

Klang bror Wetz — hurra, hurra!

Dina resor alltid korta.

Bind din fåle vid vår port

Och oss något nytt förkunna.

Klingom, må gjort :ll:

Med en sång vid Bacchi tunna.

Wetz! välkommen hem tillbaka

Vid trompeters pukeklang!

Var välkommen — Plang-plan-plang

At de ljufva safter smaka.

Bacchi källrar öppnas oss

Med en kostlig tross och trissa;

Tag i din tross

Och dig ned i hvalfvet hissa.

Stämmom in i glada toner

Vid trompeternas refräng.

Var välkommen -- Pläng-plän-pläng

Från dina commissioner.



Men först efter gammalt bruk

Sköljom oss i vinets floder.

Kors, din peruk

I tre rader bucklor Broder!

Nå, bror Wetz, vid denna skålen

Säj oss något intressant.

Ah, wahrhaftig, recht charmant

Ar nu kejsarn kung i Polen.

Sultan med femtusen man
Står nu midt i danska sundet,

Klang! läggom an,

Redeliga vän, vid sprundet!

Också går Potemkin, gossar,

Stricte på Croaterna,

Hohle mich der Teufel ~ tja! ~

Ofver djupa kärr och mossar.

Kejsarinnan vill ha sitt,

England åter vill förening,

Blott om herr Pitt

Ar af en och samma mening.

Men det vinet som här squalar

Utur dessa åmarna

Ar det sämsta malaga

Någon Bacchi man betalar;

Och det fluidum i båln

Ar, som gom och tunga röner,

Ej värdigt skåln

Ibland vinets ägta söner.



Bacchus, som i hvalfvet lystrar

På bror Wetz och alt hans prat,

Slog med tappen på sitt fat

Vid ett rop af Fröjas systrar.

Hör, skrek Bacchus, det va sant,

Hvad är du för en afsvuren?

En malcontent,

Mutad uti conjuncturen.

A propos, bror Wetz, på orden,

Hvad angår dig conjunctur?

Ropte Bacchus och drack ur

Med en bister blick åt Norden.

När ett skepp vid nattens sken

Syns i hafvets faror svalla,

Tillhör capten :ll:

Ensam, på dess köl befalla.

Wetz, drick ur! en annan fråga

Ännu återstår dig Bror:

Kom i håg i vinets chor

Med hvad godt jag fyllt din råga

Ofta af ett mildt behag

Jag dig knappt på taflan skrifvit;

För hvarje dag :ll:

Du min cassa skyldig blifvit.

Dina vänner sig tracterat

Ifrån högsta class till minst;

Tacksamheten bör bli vinst,

Fastän man sig missummerat.



Jag har trott at med mitt vin

Hjertats ädla känslor reta.

Wetz, af din min

Vill jag intet mera veta.

Sista taget i min kanna:

Wetz, vid Jofurs blixt drick ut!!!

Hur du krånglar, skall till slut

Tiden gammalt agg förbanna.

Ditt påstå nde durch und durch

Ar uti min bok summeradt;

Men som en skurk: I i

:

Har du med mig liquiderat.



N:o 29

Drotningholm d. 27 Martii 1789.

Impromtu

Dalkarlar trösta,

på Gud och kung och tro,

Gamla kung Gösta,

än spökar i Ert bo.

0 menighet!

din gamla redlighet

konung Gustafkänner

som du wet.

1 dina dalar

ömt om din frihet måhn;

än till dig talar

En GustafEricson.

du känner den,

hwem är han? — Folckets wän --

gamle Gustafs männer

lefwa än.



Kasta din späda

wid Gustafs thron och hör,

freda hans lada

med klubba, pihl och stör.

gammal och ung,

omringa nu din kung

och bland Swerjes wänner

vivat siung.



N:o 30

I anledning af Sultan Abduhls död

Den 29. Maij 1789

I Nympher i badet,

I Harems små mör! — Fine

Jag håller er vadet

At Sultan han dör,

Och Abduhl hin gamla,

Dess aska man strör,

At Porten skall ramla

Om Selim ej hör

Den rösten af Gustaf:

Gör du som jag gör. — Da Capo

Jag skal er förkunna

Från Norden en sak. — Fine

I Nympher, mig unna

at vara elak.

Lät nalkas til karet,

Cossackernas brak,

Lät flyga standaret

På gyldne Schabrak.

Vid rösten af Gustaf

Rörs Bosporens språk. — Da Capo



Nu saken skal blifva,

Egentligen här, — Fine

At elden opplifva

I Bottniska skär.

Men grannen vår gröna

Med röda revers

Skall slutelig röna

En mörkblå och tvär,

Som älskar Kung Gustaf

och tar til Gevär. — Da



N:o31

Den 4 Junii 1789

På Drottningholm.

Du redeliga skara

Med väpnad jacka och bantler

Som, at din Kung försvara,

Din stuga öfverger; Fine

Du går från dina Dalar ner

Och från din kulla flyr;

Hvad du lär segra mer och mer,

Om rikets ovän knyr! Da Capo

De krönta Sveriges fäder,

Din gamla redlighet berömt,

Så när til strids du träder,

Som sen du vapnen gömt. Fine

Din Gustaf älskar dig ock ömt

Och, som du finna lär,

Har han din tapperhet ej glömt.

Tag derför till gevär. Da Capo



Sprid ut i norr och söder

Ditt härskri vid canonens smäll.

För dina Foster bröder

Försvara deras tjäll Fine

Se'n nalkas fridens ljufva quäll

Som klarna tör rätt nu,

Och då ser du dig nögd och säll

Och Kungen glad som du. Da Capo



N:o 32

Stockholm sörjer sin Kung.

Hög och ringa, gammal och ung,

Alla Konung Gustaf uti alla lag

Nämna under tårar och välsigna hans daj

Från Din härnad drag!

Lagrad är Din klinga til gudars behag;

Friden vid Ditt tält sig bugar

Bäst Du ovän trugar

At förkunna Din Lag.

[Avskr. 1789, senare halvåret]



N:o 33

Gud han bevara

I krigets fara,

Gud han bevara

Vår milda Kung.

Lyftom vårt öga

Upp til det höga,

Lyftom vårt öga

Lofsjungom, sjung!

Prins Carl vår hjelte

Med lagrat bälte,

Prins Carl vår hjelte

Dig Norden mins.

Gud han bevara

i krigets fara,

Gud han bevara

Prins Carl, vår Prins.

[1789, senare halvåret]



N:o 34

På Claes på hörnet den 21. November 1789

Ack! om vår sol en lugnad morgon återsände,

Ej blodröd mer, i gyldne skyar flöt,

Och Örnens ätt, en Lejons fordom ädla frände,

i Gudars namn en helig sämja slöt.

Hvad åkren skulle bära,

Hvad hammar'n skull' ge slag,

Och snillet ära

En så högtidlig dag!

Tag, tag

Ditt glas och önska sen

Kung Gustaf snart tilbaka.

Sjung sen för de borgersmän

Som vaka

Än
Dess dyra borg at freda

I vakters sammandrag,

Och sig bereda

Europas välbehag.

Tag, tag

Ditt glas och önska se'n,

Kung Gustaf snart tilbaka,

Sjung se'n för de borgersmän,

Som vaka

Än.



N:o35

Kupletter efter divertissementet

Födelsedagen

Nora, Lovisa, Fredrik och Lars

Hjertat det kännes klappa,

När vi med fröjd se vår grandpappa

Glädtig på grafvens trappa

Och road i vårt muntra lag.

Himlen hans dygd bevara,

Att han sig sjelf må nöjd förklara

Och oss än längre spara

Sin fromma blick och hjertelag.

På denna dag

Ej våra vilkor knappa.

Hvad sällt behag!

Hjertat det kännes klappa

Vid våra pulsars varma slag, Corn.

Vid pulsens varma slag.

Hvad kan vårt tjäll besvära?

Ej krigets vagnar oss förfära.

Sjungom nu lugnet nära

En sång vid aftonrodnans rand.



Sjungom den trupp till heder

Som inom tappra slutna leder

Nyss lagt sin klinga neder,

Utsträckt af en medborglig hand.

O fosterland,

Ditt borgerskap med ära

Frälst Svea strand.

Hvad kan vårt tjäll besvära?

Utsläckt är redan krigets brand. Corn

Utsläckt är krigets brand.

Gifven hvarandra handen,

Förenom er i äkta banden;

Kärlek vid denna stranden

Sitt gyllne altar burit ner.

Stormen ej mera susar,

Och böljan ej mer blodig frusar;

Lugnet nu vågen krusar,

Och hela firmamentet ler.

Så bugen er,

Se'n krigets bloss i handen

Man slocknadt ser.

Gifven hvarandra handen,

På denna fest gäck! vigen er! Corn

Gäck, vigen, vigen er!

[1790]
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Text Musik Komm
A

A propos om Krakau 36 56
Ack! om vår sol en lugnad morgon

återsände 90 139

Ach Swenska Gustaf, är du nu Kungen 49 105 78

Alt till kärlek sig nu böje 47 76

B
Bekröne himlen Landets Far 46 76
Brickan bort, posthornet borta 78 121

D
Dalkarlar trösta, / på Gud och kung och tro 82 109 125

De höga herrars skål 33 51

Det plär wäl sällan godt betyda 6 21

Det är vår skål, tag glas i hand 46 76
Dig som detta bladet hinner 65 104

Du redeliga skara 86 110 132

Du som med mandom, nit och lust 73 116

E
Ett redligt hjerta prisa vi 26 101 41

F

Fast Krigets Gud sitt bloss ur Österns

skyar blottar 59 100

Fädrens dygd och hjeltars sinne 51 107 84

G
Gifven hvarandra handen 92 141
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Text Musik Komm

Gud han bevara, I krigets fara 89 137
Gustafs skål 157 113 159

H
Himlen Prinsen velat frälsa 47 76
Himmel hjelp de svenska länder 151 151

Hjertat det kännes klappa 91 112 14

1

Hören syskon om er lyster 74 117

I

I dag, vi önske Sverges Kung 167 167

I Nympher i badet 84 130

J

Jag spår om bättre tider 27 44

K
Klingom! Prins Carl till dess ära 56 93
Knekt! vörda din Konung, men för hans

person 52 87
Knick knack, knack knack på galer n 57 108 95
Kung GustafAdolphs dag vi fira 45 76

L
Lef nöjd hvar redlig foster bror 46 76
Lät oss vår tid förgäta 31 1 02 47

M
Mycket nytt i dessa tider 53 90
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Text Musik Komi

N
Neptun uppå böljan skiner 44 74

P

Purpur bror lilla, äke dä en röd färg den, va? 38 66

R
Riddersmän med glans och dygd 50 106 82

S

Se hvad segel på sjön 71 110

Sjung sirener utan kval 47 76
Slå i, fyll i båd glas och krus 46 76
Slå tideböckren upp i dag 43 72

Stockholm sörjer sin Kung 88 111 133

Svenska hierta / nalckas ditt försvar 48 104 78

ovenska tankar Af /o

Svenske män af ädel Anda 64 104

Sverige har Din tidpunkt vördat 72 112

T
Tappert mod / Du ädla blod 41 70

U
Upp böljors spel, lät stormar braka 47 76

V
Verlden vill begära / GustafAdolphs ära 35 103 54
Vi gråta Kung Carl på ett kärligt maner 34 52

Vår glädje inga gränsor tål 46 76



96

Innehåll

Text Komm
N:o 1 Månan. 5 21

7
z^1 C A J 1 1 1 o 1

Lrustar Adolphs skal 35 54
8 Klubben N:o 4 36 56
9 Klubben N:o 5 38 66

10 Marsch 41 70

1

1

/Sr i in i • xt i ••

Orver lantmarskalksvalet i Norrköping
J • i i t/a
den 22 april 1769 43 72

12
T~^\ 1 f J l_ 1 T^ C\ T T JDen 16 december 1769. Under voteringen

o T» " 1 1 1

pa Riddarhuset
/ /44 74

13 Urver den 6 November / c
45 76

14
1 l~\ Cl 0 1 1 i / 1 -i nnn
10 skalar den 14 november 1770 46 76

15 Da Konungen emottog Dahlekarlens
••1 * T \ /-\ / T • • 1 TJI

ansökning. Den 24 Junn 1771. 48 78

Dalkarlens wisa 49 TO78
1 Qlo Marsch vid Artilleriets mönstring på

T/" 1 Cl L ° J ° 1 TT~>
Kongl. blotts borggarden ar 1773 52 87

19
11 c 1 1 J J c\ r~\ i i *~r c* c

Klubben. Schelden den 9. Octob: 1785 53 90
20 Den 28 januari 1788 56 93
21

T 1 1*1 J O T 1TOO
1 galerskjulet den 3 Junn 1788 57 95

22
yl • o t/~ 1 clhmbarquenngen pa Kongl bkepps-

holmen Den 23 Junn 1788. 58
i /i/i100

23
p».. 1 1 J T"
raderneslandets rorsvar 62 104

24
t /•• j i ro C-- \ ' C ° rit "1

Vid ryska langarnas rorbilart, pa hlrvik

31/8 1788 71 110

25 Den 4. October 1788 72 112

26 Vid Borgerskapets Cavalleries l:a Vakt.

Den 9. Octob: 1788 73 116

27 Wetz curir från Bohuslän till Norrbacka

den 15 nov. 1788. 74 117
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Text Komm

28 Cunrens återkomst den 10 jan. 1/89. 78 121

29 Drotningholm d. 27 Martn 1/89.

Impromtu 82 125

30
T T J CC 1^ AL J 1 1 J--J
1 anledning ar bultan Abduhls dod.

Den 29. Maij 1789 84 130

31 Den 4 Junn. ra Drottningholm 86 132

34
T»° /^1 O 1 .. j 1 \T 1

ra Claes pa hornet den 21. JNovbr

1789 90 139

35 Kupletter erter divertissementet

födelsedagen 91 141

36 Skål den 9/1 1765. 151 151
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N:o2

101

Ett redligt hjerta prisa vi

Cronholms notebok

J--1 h I P fl PEEEfiEE

Ett red - ligt hjär - ta pri - sa vi, Lef
Det skall vårt sköl - de - mär - ke bli, Hvar

sven - sk

red - li

' P l fl i

a red - lig

g man det

het;

vet.

Och

lan - dets väl vårt dy - ra mål, \

r? p ri j

'årt bröst der- i tar

del. Vi dric - ka Sve - ri - ges väl - gångs skål,

al - la ö - dens spel.
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N:o4

Lät oss vår tid förgäta

Åkn

•i

Lät oss vår tid för ta, Och

m
al - la lifs be - svar. Vid bor - det skall man

JU *

ta, Vid sän - gen blif - va kär, Sa

i
ge - fär. Drick gran - ne, drick i

.i
p=i

bot - ten det går; God tår, god

tår. God tår, god
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N:o7

Verlden vill begära

Bacchi Tempel

Verl-den vill be- gä- ra Gus- tafA-dolphs ä- ra, Seden Sven- ska hjel-ten

På de Ty- ska fäl - ten, Hur' han Lag - rar kring sin kro- na skar:

Nu är hjel-ten dö- der Vi hans fos- ter brö-der, Suc- ka vid dess as - ka

en och hvar. Gus- taf A - dolph! Klin - ga gub - bar nu

Men No- vem - ber, äng - slig var visst du. Hjel - ten han

sof - ver nu. Ör - nen log Sin spi - ra tog; Men

^?*p p r ^ J

Gus- taf A - dolph 1ijel - ten do g: Sve - rige gråt, b<

se dess dy - ra as - ka, IDå ha r clu all Väl - lust nc g-



N:o 15a

Svenska hierta nalckas ditt förswar

Åkn

Swen - ska hier - ta nalc - kas ditt för - swar,

P O f IP" E
l P^g

giut din • smär - ta för din Kung och Far. Lätt ett red - ligt Sin - ne,

i det bröst bo in - ne som du biu-der Gus-taf på sin tron.

Få- fängt ond-skan lar -mar, kom- men i hans ar- mar hwar per- son.

Kom som Dal - karln u - tan list och ränc-ker, u- tan twe-drägt, harm och

del- nings- sätt. Gus-taf wän- ligt blänc-ker, Han dig rätt ej skän-ker;

U - tan för - be - håll giör han dig rätt. Gus-tafs nåd wi pri - sa,

¥ " f t

siung - om Dahl - karlns wi - sa fritt och lätt.
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N:o 15b

Ach, Swenska Gustaf är du nu Kungen

Vf38a

Ach, Swen- ska Gus - taf, är du nu Kun - gen,

Min ar - bets - pen - ning håll's kvar i pun - gen

så låt mig nju - ta rätt,

på ett o - rätt sätt,

Af den jag tje - nat,

Men din rätt - wi - sa

och mö - dan lä - nat,

Du mig nu wi - sa

han ej lö

och säg ho
na will.

nom till,

at han be - ta - la bör, hvad ar - be - tar'n

gjör. [Flauto:]

Hvad ar be - tar'n gjör.
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N:o 16

Riddersmän med glans och dygd

Åkn

Rid - ders - män med glans och dygd

Blom - stren i Er fos - ter - bygd

*

Un - der Wa - sa stam - mens skygd

, I

3
1

;

r
4

r
t

Trifs ej last och blygd.

Väl kom - na hit i - gen Kom Sven - ska

Rid - ders - män Er

Er skål är

la - ger grön - skar än

den.



N:o 17

107

Fädrens dygd och hjeltars sinne

Thidstedt

t
Fäd - rens dygd och hjel - tars sin - ne

Blom-strar i din äd - la ätt Le - yon - huf - vud
tr

.Q.

du har rätt Till ett dyr - bart min - ne.

Di - na tan - kars fö - re - mål Le - der Sver - igesm 0 K K

i

ä - ra: Det är din skål

tr
0 m e:

, o

Det är din skål

Vi dig ömt be

Samma melodi: N:is 27 och 28.



108

N:o21

Knick knack, knack knack på galer'

n

Kronofogdarne

Knick knack, knack knack på ga - ler'n, Du
Med yx - an tim - ra din ga - ler Och

P J '

'P P
sven - ska sjö - man i ditt skjul, Och brös - ta dig i

se på Eh - ren - bil och Fries At du Kung Gus - tafs

i
sven - ska skär'n Som till en dans i jul.

gos - se är, Ar - be - ta och be - vis'.

Och be - vis' den som dig ej för - står, Hur

ku - lan mot ditt bröst ej går. Om du äl - skar din Kung, drick i

p E M p kr i

r
bot - ten! Gu- tår! Ej min - sta stöt du får.

N:is 27 och 28

Samma melodi: N:o 26.

— ses. 107



N:o 29

Dalkarlar trösta

109

La Partie de chasse de Henri IV

fr*r r r ir mmm
Dal - kar - lar trös - ta på

m
G iid och Kung oc,h tro, Cram

i n
la Kung

Gös - ta, ån spö - 1 :ar i Ert t o. O Me - nig -

m ^
1

^
i }

he,t! din gam - la red - lig

'J \> 1

- het ko - nung Gus - taf

m
kän - ner som du wet.
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N:o31

Du redeliga skara

Haydn: Allegretto
(fr.

Sinfonia 82)

Du re - de ga ska ra Med

i

Du går från di - na Da - lar ner Och
Hvad du lär seg - ra mer och mer, Om

K s

V V 4—
från din kul - la flyr;

ri - kets o - vän knyr!

D.C. al Fine



N:o 32

111

Stockholm sörjer sin Kung

GustafAdolph och Ebba Brahe

J A > .

Stock - holm sör - jer sin Kung.

Hög och rin - ga, garn - mal och ung. Al -la Ko- nung Gus - taf

• .J) m
-—

•

• • m • m 1
*

u- ti al - la lag, Näm-na un- der tå - rar och väl - sig - na hans dag:

y—# «r

Läg-räd är Din klin - ga tilFran Din här - nad drag

m
Gu - dars be - hag; Fri - den vid Ditt tält sig bu - gar,

0~ — 0 0- 0—

Bäst Du o - vän tru - gar At för - kun - na Din Lag.
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N:o 35

Hjertat det kännes klappa

FE 1790

f p
1

p P
Hjer - tat det kän - nes klap - pa, När vi med
Him - len hans dygd be - va - ra, Att han sig

r
1

fröjd se vår grand - pap - pa Gläd - tig på graf - vens

sjelf må nöjd för - kla - ra Och oss än läng - re

trap - pa Och ro - ad i vårt mun - tra

spa - ra Sin from - ma blick och hjer - te
~2

ir

lag.

lag. På den

m
dag Ej

tr

§3?
vå - ra vil - kor knap - pa. Hvad sällt be

P ' P ,P"J
J -

f
hag! Hjer - tat det kän - nes klap - pa Vid vå - ra

fTTrsm
pul - sars var - ma slag. [Corno:]

Vid pul - sens var - ma slag.



N:o 37

113

Gustafs skål

Cronholm

mm r J

Gus - tafs skål! Den bäs - ta kungsörn verl-den ä- ger

Han ej tål At vigt- skåln o - jämt vä - ger.

God och glad Han il - skans röst för - ak - tar,

Han af - vak - tar Och be - trak - tar dår-skap i sin grad.





KOMMENTAR





Två Bellmanssånger som tidigt fick större spridning än andra är

"Gubben Noak" och "Gustafs skål". Dryckesvisan och kungs-

sången — vår nationalskald har en dubbel image. Bellmanshisto-

riernas berättare har aldrig haft något problem med att få de bå-

da konturerna att smälta samman till bilden av en oanständig

rumlare som alltid lyckas få kungen på sin sida. Men det är inte

om Bellman de berättar utan om en av vandringsanekdoternas

stående rollfigurer, den självsvåldige narren i furstens tjänst, som
genom tiderna har lånat många namn, bl. a. Bellmans.

För den som i en given ideologisk tidsmiljö vill få ett grepp

om det verk Carl Michael Bellman själv har lämnat efter sig,

t. ex. i syfte att göra hans gamla texter begripliga för en sentida

publik, eller för att göra det begripligt hur det kommer sig att

hans gamla texter fortfarande är så anslående unga, blir de dubb-

la konturerna lätt till ett problem. Ibland, inte minst för det se-

naste halvseklets tolkare, har den dubbla imagen framstått som

en kluven image. Man har frågat sig hur den sångare som med så

stark inlevelse sjungit sig in i Fredmans anarkistiska värld, där de

förnäma på Templets höga tinnar i epistel 30 är ett löjligt pack

och där lagens väktare är vår fiende, där drinkaren är hjälten och

rännstensfilosofen vishetsläraren, hur han samtidigt kan ägna en

stor del av sin diktning åt att i olika tonlägen hylla en hyperaris-

tokratisk despot som Gustaf III. Och man kan vända på proble-

met: Varför intresserade sig Gustaf III för Bellman? Var det för
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att kungen i kraft av en osviklig känsla för vad som är äkta, en

känsla som trotsade alla smakkonventioner, fann behag i Bell-

mans originella, burleska viskonst? Eller var det därför att han

med politikerns fingertoppskänsla kände igen en hängiven och

användbar supporter när han mötte honom, och visste hur han

kunde utnyttja honom?

Det är inte en textutgivares sak att spekulera. Han har till

uppgift att ge ett så långt möjligt är uttömmande material för

spekulationer, hypoteser och slutsatser förankrade i riktiga tex-

ter. Bellmans dubbla image (personligen menar jag att kluven-

hetsuppfattningen är en anakronism) gör det naturligt att vid si-

dan av hans bacchanaliska texter m.m. samla hans politiska och

patriotiska diktning som en separat del av det samlade verket,

och det var detta som beslöts efter Vitterhetsakademiens Bell-

manssymposium 1976.

En text som har till syfte att hylla kungen eller någon annan

medlem av kungahuset är inte definitionsmässigt en politisk

text, men alltid en patriotisk - dvs. ur rojalistens synvinkel. I

praktiken går det emellertid knappast att göra någon boskillnad

mellan politiska och ickepolitiska kungahyllningar under en tid

då frågan om kungens politiska maktställning hade en framskju-

ten plats på dagordningen, var partiskiljande, utlöste kuppförsök

(1756) och under vapenhot fullbordade statskupper (1772 och

1789). Under sådana förhållanden tenderar varje undersåtlig

kungahyllning att framstå som en politisk handling - skillnaden

mellan Bellmans och Bo Setterlinds roller som hovpoeter är för-

visso mycket stor.

Denna del av Standardupplagan omfattar en mindre del av

Bellmans politiska och patriotiska diktning. StU VII, Dikter till

GustafIII och konungahuset, innehåller en dubbelt så stor text-

massa som denna volym, av texter som till övervägande del är

politiska och patriotiska i den mening som bestämt urvalet här.
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Flera ingår också i det "appendix" som fogats till den kronologis-

ka sviten av Dikter till enskilda i StU XII (n:ris 90-100) och tre

av Bellmans skådespel, Värdshuset, Lustspel den 17Julii 1790 och

Caffehuset (StU VI), hör också hit liksom Fredmans sång n:o 65.

Sammanlagt är det en betydande textmassa.

De texter som här kallas Bellmans politiska och patriotiska är

naturligt nog sinsemellan rätt olika. Den första är skriven av en

20-åring, den sista av en 50-åring. (Hur många poeter har inte

bytt ståndpunkt under en motsvarande tidrymd - säg från 1968

till 1998?) Framför allt beror kanske olikheterna på att dikterna

har tillkommit under inflytande av skiftande politiska system.

Man kan dela in textmaterialet i fem tidsbestämda grupper. De
flesta texterna från perioderna 3—5 återfinns i StU VI, VII och

XII.

1 . Månan. Beliman skrev dikten som 20-åring, inför en riksdag

som förväntades bli stormig. Det parti som hade att försvara sin

regeringsställning, hattarna, hade suttit vid makten under Bell-

mans hela livstid. Det hade blivit en politisk institution, men
dess tillkortakommanden var nu uppenbara i flera avseenden.

Något partipolitiskt ställningstagande går knappast att utläsa ur

dikten, men den kritik i enskilda frågor som döljer sig bakom al-

legorin är representativ för den debatt som fördes i samtida skrif-

ter av skilda slag. Kanhända är dikten en övning i konsten att

skriva politiska satirer - en av tidens stora genrer - men den

unge skalden är väl påläst, både i fråga om genrens poetik och

om tidens aktuella debattämnen. En allmän konservatism (en

knappast förvånande hållning hos en 20-årig ämbetsmannason)

präglar dikten. Mot bakgrund av Bellmans senare gustavianism

har det sitt intresse att dikten inte innehåller någon direkt an-
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spelning på den statskupp drottning Lovisa Ulrika kort tid före

diktens tillkomst hade försökt och den blodiga räfst den förorsa-

kade. När en av månens politiska bråkmakare kallas "hovlakej"

(se s. 36f) har det närmast en pejorativ klang. Framför allt giss-

lar dikten amatörismen i politiken — kannstöperiet.

2. Riksdagsvisor. När riksdagen 1765-66 öppnades - för att råda

bot mot de problem som berörs i Månan och som den föregåen-

de riksdagen inte förmått lösa (det gällde framför allt finanspro-

blemen) ger Bellman uttryck för en hoppfull optimism, men un-

der riksdagens gång förbyts den i en pessimism som gränsar till

politikerförakt. Trots att kritiken i Månan i mångt och mycket

överensstämde med oppositionens kritik är det just denna oppo-

sitions, mössornas, maktövertagande som får honom att förtviv-

la. I överensstämmelse med en bred opinion vänder han sig i

synnerhet mot två resultat av de yngre mössornas regim: den

ekonomiska depressionspolitiken och den till landsförräderi

gränsande flatheten mot den store grannen i öster. Det hör nog

till saken att han vid den här tiden kommit under inflytande av

äldre vänner som stod hattpartiet nära - bl.a. hans chef och

mentor Anders Lissander och visentusiasten Samuel Christian

Wallen. I de säregna klubb-tablåerna tecknar han en karikatyr av

frihetstidens politiska liv uppfattat som kannstöperi. Att han nu

är en öppen motståndare till mössorna är helt klart. Det har an-

tagits att han redan dragits till hovpartiet, men- det är ovisst. Den
rojalism han vid denna tid ger uttryck för delade han med
många av hattpartiets anhängare.

3. Revolutionstidens diktning. Inför riksdagen 1771—72 hoppades

många på en författningsreform som skulle befria det frihetstida

statsskicket från de barnsjukdomar i form av det partisplit och

den förödande instabilitet i bl.a. ekonomisk politik och utrikes-



Kommentar 7

politik som detta försök till ett parlamentariskt-oligarkiskt sty-

relseskick hade fört med sig. Förhoppningar fanns i alla politiska

läger och många, framför allt representanter för hovpartiet och

för hattarna, hoppades att den nye kungen skulle kunna ena de

stridiga viljorna. Det var hans regeringstillträde efter Adolf Fred-

riks död som föranledde riksdagskallelsen. Det visade sig emel-

lertid inom kort att kungen inte kunde förmå ständerna att enas,

och inom såväl adliga som borgerliga politiserande klubbar dryf-

tades snart möjligheten att kungen genom en kupp skulle kunna

ställa riksdagen inför ett oåterkalleligt fullbordat faktum (se ned-

an, s. 106 och I63f). Av allt att döma hade Bellman kommit i

kontakt med dessa tankegångar och entusiasmerats av dem åt-

minstone i juli 1772 ("Sverige sjung" - s. 162), och när Gustaf

III genomförde kuppen den 19 augusti var han inte oförberedd.

4. Hovsekreterarenspoesi och Augustital. Gustaf III:s kupp genom-

fördes utan blodspillan (i motsats till mammans kuppförsök 16

år tidigare). Den följdes av en politiskt lugn tid, en sådan som
nuförtiden brukar kallas den nye regeringschefens smekmånads-

period. Bellman föll in i den kärleksfulla hyllningskören, och att

han 1776 fick titeln hovsekreterare vittnar om att hans hyll-

ningsdikter föll i god jord. Att han under riksdagen 1778—79

fick uppdraget att assistera vännen Elis Schröderheim i dennes

egenskap av bondeståndets sekreterare vittnar om att han betrak-

tades som pålitlig och användbar som rojalistisk inpiskare. Det

var f.ö. hans enda uppdrag som "yrkespolitiker". Kanske gick det

framför allt ut på att med dryckesvisor i glada lag göra det lätta-

re för bönderna att svälja lagen om kronobrännerier och avstå

från svenska folkets urgamla rätt att bränna sprit?

Hyllningssången vid kungliga högtidsdagar och fester av olika

slag kan inte jämföras med motsvarande tillfällesdikter och -vi-

sor som skrevs för enskilda personer. De senare var privata, dik-
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terna till Gustaf III och konungahuset var officiella, och de hade

i hög grad allmänheten som adressat. Inte minst gäller det de

dikter, versifierade tal och visor med vilka Bellman hyllade mo-
narken och hans närmaste i Augustibrödernas sällskap (se nedan,

s. 107), i Par Bricole, bland Arla Coldinubröder etc. Borgarna

var — liksom bönderna - den högaristokratiske Gustaf III:s mest

pålitliga supporters, det visade sig inte minst vid hans andra

statskupp år 1789, och Bellman gjorde träget vad han kunde för

att underblåsa den rojalistiska glöden och hålla den revolutionä-

ra andan från 1772 levande.

5. Beredskapsdikt. Under 1780-talet växte sig oppositionen mot

den kungliga despotismen allt starkare, och de motdrag Gustaf

III gjorde - det grundlagsstridiga kriget mot Ryssland, vars mas-

kering till ett försvarskrig alltför lätt kunde genomskådas, och

den statskupp hans genomförande av Förenings- och säkerhets-

akten 1789 i realiteten innebar - gav den nytt bränsle. Smekmå-

naden var definitivt över, och den politiska motsättningen skärp-

tes mellan de patrioter som ännu betraktade kungen som rikets

frälsare och de patrioter som önskade ett regimskifte - några av

dem väntade redan på tyrannmördaren. Sina känslor inför vad

som rörde sig i tiden avslöjar Bellman i en privat visa från Mat-

tiasdagen den 24 februari 1789, en namnsdagsvisa till vännen

Carl Matthias Völschow (se nedan s. 106f),

Ja, i dessa tider,

Fastän hjertat svider

Och hvart klockslag afbidas tumult ...

Men i sin officiella diktning från denna tid döljer Bellman sitt

hjärtas sveda. Såväl i separattrycken från det första krigsåret

("Embarqueringen", n:o 22, "Fäderneslandets försvar", n:o 23



Kommentar 9

och "Kämpe-Visa öfver Segren vid Högland", StU VII n:o 52)

som i sånger och tal framförda i ordnar och andra sällskap är han

lika trosviss som segerviss. Han eldar till kamp inte bara mot den

yttre fienden Ryssland - Dalkarlarna manas i ett "Impromptu"

från den 27 mars 1789 (n:o 29) att med "klubba, pihl och stör"

om så skulle behövas slåss för sin kung. Deras eventuella mot-

ståndare var just då en gensträvig svensk riksdag.

Titelbilden i StU VI är en målning av Per Hilleström där Bell-

man sitter gråtande vid ett skrivbord med ett påbörjat diktma-

nuskript. Det har antagits att dikten är densamma som Elis

Schröderheim skriver om i ett brev till Johan Christopher Toll

från sommaren 1790 (citerat i StU X, s. 78). Den skulle handla

om "Viborgska gatloppet", den svenska utbrytningen från Vi-

borgska viken den 3 juli samma år. En rysk flottblockad forcera-

des med för de svenska flottorna katastrofala förluster. Dikten

har inte återfunnits, och det är ovisst om den någonsin existerat

— i så fall är det en av de få Bellmansdikter under denna bered-

skapstid där skalden tillåtit sitt svidande hjärta att komma till

tals.

En av de märkligaste kungahyllningarna är den som avslutar

Fredmans sånger, den 1791 nydiktade sången som avslutar det

äldre versbrevet "Så ser jag ut vid stranden, Min Bror, där Mäla-

ren kastar sin bölja". Själva positionen, som slutsång efter den

stora utgåvan av Fredmans epistlar och sånger har jag jämfört

med det envoi i vilket medeltidens balladdiktare tillägnade furs-

ten sin dikt {Fredmans sånger 1992 del 2, s. 101), men det märk-

liga ligger i den melodi till vilken de åtta första takterna sjungs:

Månan tändes, dundren ljunga,

Under Vimplars blåst och prål;

Och de mörka Jullar gunga,

Under Folkets glada skrål
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Melodin är densamma till vilken Bellman 25 år tidigare, men
bara fyra sånger tidigare i Fredmans sånger harangerar det andra

dominerande föremålet för sin hyllningspoesi:

Se god dag min vän, min frände,

Se Buteljen menar jag;

Aldrig bättre vän jag kände;

Var välkommen i vårt lag.

Kungssången till dryckesvisans melodi. För Bellman själv var

nog inte hans "dubbla image" något stort problem. Kanske inte

heller för kungen.
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KÄLLOR TILL TEXTERNA OCH DERAS VARIANTER.

A. Handskrifter

Autografsaml KB:s Autografsamling, Bellman, innehåller fotostatkopior

av N:o 15. Originalet, ett på båda sidor egh. skrivet folio-

blad har hört till den Knöska samlingen, Stifts- och lands-

biblioteket i Skara, men är nu förkommet.

Bgm Samling afBellmans Poesier. Hand och förste ägare akade-

misekreterare Carl Bergström. KB, sign. Vf 12.

Biörnståhl Biörnståhl- Rudbeckpapper, vol 2. ATA.

DGr 1—4 Bellmans Wisor 1—4. Hand och första ägare fröken Hedvig

Ulrica de Geer. KB, sign. Vf 24:1-4.

DIG XII a 24 Samling afpoesi. Tom 5. Manuskriptsamling i folio. Okänt

ursprung. I samlingen förekommer en numrering av ingå-

ende ark, bestående av ett årtal och en siffra som anger ar-

kets ordningsföljd bland texterna från detta år (avskrivna

under detta år? i efterhand bestämda till detta år?). LUB,
Dela Gardieska arkivet, sign. Cod. XII a 24.

Eht Samling afBellmans Poesier — börjad år 1769 (årtalet sanno-

likt felskrivet, samlingen torde ha påbörjats betydligt sena-

re, kanske 1779). Förste ägare och dominerande hand över-

stelöjtnant Carl August Ehrengranat. KB, sign. Vf 10.

Hjm 1-3 Allahanda 1—3. Vissamling i tre volymer kvarto. Hand och

l:e ägare myntguardien Peter Jacob Hjelm. KB, sign. Vs 65

1-3.

Lsr 1 o. 3 Poesier afsvenska diktare 1 o. [3] (ryggtitel, den senare fel-

numrerad "2"). Två av ursprungligen fyra kvartvolymer in-

nehållande A. Lissanders avskriftssamling. KB, sign. Vs

104b:I o. III.

Rsl Wis Bok 1-6. Dominerande hand och l:e ägare mamsell

Ulrica Maria Riseli. UUB, sign. v 21: o-t.

Sdn 1-3 Bellmans ännu otryckta sånger. Hand och förste ägare P. A.

Sondén. En avskriftssamling tillkommen i samband med
utgivningen av FH 1813, sammanbunden med övrig av

Sondén samlad bellmaniana. Linköpings Stifts- och Lands-

bibliotek, sign. W 57.
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SSM 1 a och b. Avskrifter av visan "Hören syskon om er lyster"

(n:o 27) som ingått i Adolf Bellmans, senare Isidor Bonni-

ers manuskriptsamling Pot-pourri eller samlade skrifter af
Carl Michael Bellman. Tillhör nu Stockholms Stadsmu-

seum. Sign. A 272/58:10.

SSM 2 Avskrift: av visan "Brickan bort, posthornet borta" (n:o28).

Tillhör Stockholms Stadsmuseum och har samma prove-

niens som SSM 1. Signum A 272/58:19.

Stafsund RA, Stafsundsarkivet, sign. ms- och avskriftssamlingen 18.

Se separat avsnitt nedan.

Ttr Samling af Wisor. Hand och förste ägare sjökapten Carl

Treutiger. UUB, sign. V 21 b.

VII Miscellanea. Prosa och vers från 1600- och 1700-talen.

UUB, sign. VII.
V 16 d Dikter m.m. ur A. Euréns papper, I. Dikter av enskilda

namngivna författare. UUB, sign. V 16 d.

V 21 al Bacchanaliska Samlingen. Tom. 5 o. 6. Delvis kollationerade

avskrifter efter okänd förlaga. Liten oktav. Repertoaren från

1760-talet och äldre. Rik på Bellmansattributioner och me-

lodianvisningar. Okänd proveniens. UUB, sign. V 21 al.

V 2 1 be Visbok som tillhört arkivarie Ivar Simonsson och som av

Bellmanssällskapet skänkts till UUB. UUB, sign. V 21 be.

Werner 77 Manuskript utgörande Olof Bergklints förberedelse till en

icke förverkligad utgåva av S. O. Tilas dikter. K. F. Werners

papper i SSA, sign. Werner vol. 77.

Vf 36 Bellmans Skrifter. Orig. och afskr. Manuskriptsamling till

stor del härrörande från doktor Thomas Mintons hs-sam-

ling förvärvad från Adolf Bellmans änka. KB, sign. Vf 36.

Vhwl—7 Bellman, Skrifter, Afskr. af Völschow (ny pärmtitel) 1-7.

Hand och förste ägare cornetten C. M'. Völschow. Överläts

av honom på CM. Bellman eller dennes efterlevande. KB,

sign. Vf 15: 1-7 (se nedan, s. 106f).
Win 1-14 Samling af Swenska Wisor I—XIV. Pärmstämpel S. Chr.

Wallen. Stadsmajoren och överstelöjtnanten Wallens hand

är genomgående. Bondeska arkivet å Ericsberg (dep. i Riks-

arkivet), sign. Manuskript- o. avskriftssaml. vol 53-59. (Se

nedan, s.W7f)
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Vs 86:3 Visor af Okiände Auctorer Samlade af CM Völschow. KB,

sign. Vs 86:3.

Vs 175 Vissamling från ca 1765-1775 av okänt ursprung. Innehål-

ler åtskilliga 60-talstexter av Bellman i tidig men dålig av-

skrift. KB, sign. Vs 175. ( StU XIII: "KB 1972/122".)

W Samling av bellmaniana. Hand och förste ägare krigsrådet

och lexikografen Eric Weste. KB, sign. Vf 26 a.

Åkn Vissamling huvudsakligen innehållande Bellmaniana, med
åtskilliga nedtecknade melodiskisser. Senaste privata ägare,

Åkerman. KB, sign. Vf 23.

B. Tryckta textkällor

DA, Dagligt Allehanda 17/7 och 24/11 1770.

Embarqueringen på Kongl Skeppsholmen Den 23 Junii 1788, separat-

tryck Sthlm 1788.

EU, se nedan.

FH, se nedan.

Fäderneslandets försvar, separattryck Sthlm 1788.

Hwad Nytt? Hwad Nytt? 17/8 1772, 23/3 1773.

Månan, Sthlm 1760.

Qwäden, sjungne wid olika Tilfällen, Sthlm 1772, skillingtryck.

Afzelius, Nils, Allehanda dikter, Sthlm 1965.

C. Referenskällor. Bellmansutgåvor

CU 1-4 Samlade Skrifter afCarlMichael Bellman, I-IV, utg. av J . G

.

Carlén, Sthlm 1861.

EU 1-2 Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling, 1—2, utg. av

C. Eichhorn, Sthlm 1877.

FH Fredmans Handskrifter, Uppsala 1813

StU I—XV, Carl Michael Bellmans Skrifter. Standardupplaga, utgiven av

Bellmanssällskapet I - XV, Sthlm från 1921.

SU 1-6 Valda Skrifter afCarlMichael Bellman, I-VI, utg. P. A. Son-

dén, Sthlm 1835-36.

VU1-2 C M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Vöbchows manus-

cripterförsta gången utgifha, 1-2. Sthlm 1814.
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KÄLLOR TILL VISORNAS MELODIER
OCH DERAS MELODIVARIANTER

Eftersom dessa källor inte har några traditionella arbetsnamn har

de här ordnats efter arkiv. Beträffande källor som sammanfaller

med denna dels textkällor — Vhw, Win, Åkn — se ovan.

A. Handskrifter

Musikaliska Akademiens Bibliotek

Dansbok 5, Thidstedts Allegro, Marche och Petzine Note Bok. Sign. DB/Sv-

R.

(Okatalogiserade dansböcker:)

Ser. 1:2346. Dahlins notbokför CLaver.

Ser. 1:2329. Violin schola.

(Kungl. Teaterns samlingar, Partitur katalogiserade efter pjäsnamn:)

Bobis bröllop, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Kronofogdarne, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

GustafAdolph och Ebba Brahe, part. (Gustaf III; musiken av Abbe Vogler).

Kungliga Biblioteket

Vf38a, Fredmans epistlar 1—25 m. melodiuppteckningar från senare de-

len av 1770-talet.

Åkerhielms dansbok. Sign. S. 255.

Lunds Universitetsbibliotek

Cronholms Notebok, Wensters saml. Sign. Å 4.

B. Tryckta melodikällor

Bellman, C. M., Bacchi Tempel öpnadt vid en hieltes död, Sthlm 1783.

Bellman, C. M., Fredmans epistlar, Sthlm 1790.

Drake, E., Musiken till Valda Skrifter af Carl Michael Bellman, Sthlm

1837.

Kexél, Olof, Bacchi Hand-Biblioteque?>. Sthlm 1785.
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OM ETT NYUPPTÄCKT MANUSKRIPT
I STAFSUNDSARKIVET

James Massengale meddelade mig hösten 1998, att han vid en

genomgång av Stafsundsarkivet på RA påträffat ett manuskript

med titeln Samling af några; Åren 1765 & 66, utkomne papper

(Stafsundsarkivet, ms- och avskriftssamlingen 18). Trots att sam-

lingen bara omfattar 147 texter hade han funnit att repertoaren

och textordningen var sådan, att en nära släktskap med Wallens

14 band digra Samling af Swenska Wisor, "Win", tillkommen

1765—72, var uppenbar. Släktskapen är sannerligen nära - hand-

stilen vittnar om att manuskriptet utgör ett utdrag av politiska

visor ur den stora samlingens tio första volymer, ett utdrag som
Wallen själv gjort, troligen under senare halvåret 1767. (Om
Wallen, se nedan s. 107f) Manuskriptet har inget nämnvärt vär-

de som textkälla för denna utgåva, eftersom det är sekundärt i

förhållande till förlagan Win och eftersom det lika litet som Win
namnger texternas författare, men det hjälper oss att identifiera

vilka visor som av samtiden betraktades som riksdagsvisor - det

behöver nu inte alltid betyda politiska visor.

Tretton av samlingens texter kan med hjälp av andra uppgifts-

lämnare utpekas som Bellmanstexter. Fyra av visorna i denna vo-

lym uppträder, n:ris 2, 3, 4 och 36. De fyra friarvisorna (StU XIII,

s. 63) finns också med, och det tyder på att den rubrik som upp-

träder i Blr, riksdagsman Bleumers visbok, nog har skäl för sig:

"De fyra ståndens frieri". Det handlar förstås inte om politik i

dessa visor, snarare om underhållning i samband med riksdagen.

Också Fredmans sång n:o 33, "Magistraten uti T*** fiker", ingår

i Stafsundsmanuskriptet - troligen som en ren skämtvisa med
anknytning till borgarståndet, men möjligt är ju att den anspelar

på någon speciell riksdagshändelse. Visan "Lycklig den sakta /
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Vet at betrakta" (StU XIII, s. 44) beskrivs av rubriken i Staf-

sundsmanuskriptet som en "Sup Visa", men raderna

Granne dig lyfta

Sitt ej och snyfta

Har du sårat Kung och land?

Nej så var modig

Frisker och frodig

anspelar på den tjänst i främmande makters sold som många be-

stickliga riksdagsmän inte helt utan skäl beskylldes för. Temat

återkommer i "Ett dukat bord :ll:" (StU XIII, s. 79), och där

med en tydlig politisk udd riktad mot mössor som smörjer krä-

set med "Great Pudding, Caviar" och tar emot "Pund Sterling,

Roubler till" (jfr nedan, s. 61).

"Cloris tvi vale den förtreten" (StU XIII, s. 114) är en av de

yngsta av texterna i Stafsundsmanuskriptet, den kan ha tillkom-

mit 1766 eller 1767, efter riksdagens slut, och klagar över den

stränga överflödsförordningen från juni 1766. Bland riksdagsvi-

sorna uppträder också "Isterhaka, väldig buk" (StU XIII, s. 20).

Den är ett par år äldre än riksdagen — Anders Ringblom har fun-

nit den i Norrköpings Tidningar d. 15/10 1763 - men porträt-

tet av den storbukiga profitören knöts tidigt till de Stockholms-

köpmän som ingick i de s.k. växelkontoren (se nedan, s. 33) och

som av riksdagen 1765-66 ådömdes stränga straff, anklagade för

försnillning av allmänna medel.

Mera genant för mig som utgivare av StU XIII är att i sam-

lingen av riksdagsvisor återfinna tre av de fyra "kockvisor" jag

tog med i tillägget till dessa "Dikter av blandat innehåll". Den
fjärde, "Denna sopp-smed bör man gifva", finns inte med i Staf-

sundsmanuskriptet, och eftersom den är inskriven först i Win
11, den sista av de volymer som avslutats 1767, bidrar denna

omständighet till att fastställa tidpunkten för Wallens utdrag ur
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sin stora samling. Jag föreställde mig att visorna om kocken, som
varken kan laga äggröra eller buljong, som tas i upptuktelse och

slutligen avskedas, hade tillkommit som skämtsamma måltids-

sånger (betr. skälen för min tolkning, se StU XIII, s. 242ffj. Vi-

sornas uppträdande i Stafsundsmanuskriptet visar emellertid att

det rör sig om en serie politiska visor. Föremålet för deras aggres-

siva utfall kan ha varit borgmästaren i Uddevalla, riksdagsman-

nen Michael Kock, som redan under riksdagen 1755-56 repre-

senterade hattarna i borgarståndet. Den 5 oktober 1765 blev

han tillsammans med ett par partibröder med buller och bång

utvoterad ur borgarståndet och riksdagen (kockens avsked). Skä-

let var att de vid behandlingen av ett ärende (det gällde avske-

dandet av fyra riksråd) hade satt sig upp mot talmannen och vål-

lat ett sådant rabalder att den allmänna säkerheten ansågs hotad.

I StU XIII har jag placerat dem i "Tillägg", en markering av att

det är ovisst om Bellman är visornas författare.

EDERINGSPRINCIPER
OCH REDAKTIONSARBETE

Avskrifter:

Det stora flertalet Bellmanstexter har bevarats som avskrifter ut-

förda av samtida vissamlare. Eftersom tidens ortografi var myck-

et fri varierar stavningen, bruket av stor bokstav och sättet att in-

terpunktera texten starkt från hand till hand. Stavningen i texter

som bygger på avskrifter har därför normaliserats på samma sätt

som i tidigare delar av StU, dvs. med E. W. Westes Svenskt och

Fransyskt Lexicon som norm (Om Weste, se StU XIII, s. 12, not).

Stor bokstav har införts vid början av varje versrad. Interpunk-

tionen har kompletterats respektive rensats - hos vissa avskrivare

utgör den endast en punkt efter varje strof, hos andra ett kom-
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matecken efter varje rad utan hänsyn till överklivningar etc. Me-
lodiangivelser föregås genomgående av "Melodi:" även då ett

förtydligande saknas i förlagan. Dessa normaliseringar av av-

skriftsförlagor påpekas bara undantagsvis i kommentarerna till

enskilda texter.

Bellmansautografer (n:ris 15 och 29):

Texten återges diplomatariskt. På de ställen där Bellman ändrat

texten återges om möjligt den senaste versionen - den ursprung-

liga redovisas i den mån den kan tydas i kommentaren. Inslag av

antikva (i namn) återges med kursiv.

Trycktaförlagor (n:ris 1, 22, 23 och 35):

Förlagans text återges troget, men ej diplomatariskt: Uppenbara

sättarfel har rättats i texten, och dessa rättelser redovisas i kom-

mentaren. Förlagans typografiska markeringar i form av fetstil

har bibehållits och inslag av antikva i text satt i fraktur har mar-

kerats med kursiv ("Månan").

Texterna har så långt möjligt är ordnats kronologiskt. Datering-

ar har i flertalet fall måst göras med ledning av äldsta daterings-

bara avskrift eller tryckår, och förkortningen "Avskr." resp. "Tr."

föregår i dessa fall dateringsåret efter texterna. Inom varje date-

ringsår följer avskriftsdaterade texter i den ordning i vilken de

uppträder i daterande visbok.

Saknas förkortningen "Avskr." vid datum har texterna daterats

med hjälp av utsatta data i Lsr och i Sdn (när det gäller data av-

skrivna efter den försvunna delen Lsr 2), med hjälp av datum i

rubrik eller med ledning av vistextens innehåll.

Kommentaruppställningen är densamma som tillämpats fr.o.m.

StU XIII (se denna, s. 13ff). Det skall observeras att jag i radräk-



Kommentar 19

ningen medtagit ev. förekommande rubrik (ej N:o-rubrik) och

melodiangivelse.

I den inledande presentationen av visans källor används de ar-

betssigna som utgör sökkoder i källförteckningen ovan. Huvud-

källan är kursiverad och övriga källor förtecknas så långt möjligt

är efter ålder. Inom parentes anges visans första tryck. Trycket i

VU bygger alltid på Vhw. SU-texterna går tillbaka på Sdn eller

FH om inte annat anges. I övriga fall har det första tryckets käl-

la angivits. FH beaktas som källa utom i de fall då Lsr 1 eller 3,

närvarande som variantkälla, är dess förlaga. I dessa fall refereras

till FH enbart som första tryck. Efter uppgifter om daterande

och attribuerande källa ("Dat.", "Attr.") diskuteras vid behov va-

let av huvudkälla, och eventuella avsteg från huvudkällans text —

utom de som redovisas under rubriken Avskrifter ovan — redovi-

sas i detalj. För de krav som principiellt ställts på en godtagbar

attribution (en uppgift om att en viss text verkligen skapats av

Bellman) redogörs i kommentarinledningen till StU XIV (s.

26ff).

Den följande variantförteckningen ger i princip ett urval av de

varianter handskrifterna har att uppvisa.

Ordförklaringar och ev. sammanfattande kommentar har gi-

vits i enlighet med principerna i tidigare delar av StU. De sam-

manfattande kommentarerna har här fått stort utrymme där så

krävts för att texterna skall kunna förstås mot bakgrunden av de-

ras dagspolitiska inramning.

Melodikommentaren redogör i första hand för det källkritiska

och strukturanalytiska detektivarbete som ligger bakom melodi-

identifikationerna. Källorna är med Bellman samtida uppgifter,

vanligen i form av visuppteckningarnas timbres (melodianvis-

ningar). För en redovisning av den strukturanalytiska metoden

hänvisas framförallt till Massengale: Analytical Song Index, Med-

delanden från Svenskt visarkiv 46 {SMm 1988). Bortsett från att
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avvikelser från huvudkällan här noteras med stor noggrannhet

motiveras valet av förlaga i de fall alternativ har förelegat. Melo-

dier vilkas identifikation måste betraktas som hypotetisk återges

i kommentaren i stället för i melodibilagan "Musiken till visor-

Textederingen och utarbetandet av kommentaren till den verba-

la texten har utförts av mig, medan professor James Massengale

har svarat för melodikommentarerna, i förekommande fall även

för de negativa kommentarer som konstaterar att texten ifråga

inte har haft någon melodi, vilka utan egen rubrik anslutits till

textkommentarerna. Etableringen och redigeringen av musikbi-

lagan har likaså utförts av Massengale.

Stimulerande samtal och korrespondenser med docenterna

Ingemar Carlsson och Torkel Stålmarck har tillfört arbetet,

framförallt det med Månan, värdefulla synpunkter och uppslag.

Arbetet har slutligen möjliggjorts tack vare generösa forskar-

anslag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Sven-

ska Akademien. Tryckningen har möjliggjorts av de bidrag Bell-

manssällskapet erhållit från Riksbankens Jubileumsfond, Huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Marianne och

Marcus Wallenbergs Stiftelse samt från Oskar, Mathilda och

Gottfrid Mattssons stiftelse.

Kivik i december 1998

Gunnar Hillbom
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Titelbild

Allegori över revolutionen 1772, oljemålning av Hugues Tara-

val.

Solen bryter fram ur molnen, då moder Svea hälsar sin rädda-

re, Gustaf III. Han, som är ryttaren med den vita armbindeln

och som, åtföljd av en skyddsvakt av antikens gudar och av sitt

svenska lejon, omges av det tacksamma folket, alltmedan Farna,

ryktets gudinna, i skyn basunerar ut hans historiska odödlighet.

Det finns ingen detalj i bildens allegori som man inte kan åter-

finna i Bellmans politiska och patriotiska diktning.

Gustaf III:s statskupp innebar på många sätt en vändpunkt

för Bellman. Tydligast illustreras det av hans politiska diktning -

den brådmogne 20-åringen som gisslade Månens/Sveriges dår-

skaper och den unge man som till slut bara hade förakt till övers

för den frihetstida politikens debatter fann 1772 en auktoritet

som han livet ut skulle skänka sin lojalitet.

Hugues Taraval (1728-1785) medverkade som faderns, Guil-

laume Thomas Taraval, elev som dekorationsmålare på Stock-

holms slott fram till 1750 då han vid faderns död återvände till

hemstaden Paris. Målningen och fotot tillhör Kungl. Akademien

för de fria konsterna.

S. 5, N:o 1 Månan

Tryck, Stockholm, hos Nyström och Stolpe, 1760. Uppgiften åter-

finns på originalets titelsida.

(EU 1, s. 235. Med inledning av Olof Byström utgiven som se-

parattryck, en julhälsning från Natur och Kultur, Sthlm 1958.)
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Avvikelser från originaltrycket:

På baksidan av originalets titelsida står "Imprimatur. N. von

OELREICH". 'Må tryckas...' Det är tryckningstillståndet utfär-

dat av den av ständerna utnämnde censor librorum. von Oel-

reich verkade som censor 1746-67, en period av begränsad

tryckfrihet under vilken han ofta förde den förnuftiga frihetens

talan. Den första lagen om tryckfrihet utfärdades 1766.

S. 21 r. 15 Et winglas, ou: en winglas'. Med hänsyn till att 'glas'

som utralt substantiv är främmande såväl för ordets etymologi

som för Bellmans språkbruk bedömer jag det som ett sättarfel.

Originaltrycket avslutas med prisuppgiften: "Exemplaret kostar

24 öre Kopp:mynt".

Ordförklaringar:

S. 5. Det latinska mottot, 'Drömmarna skada den vakne mer än

den sovande', har inte kunnat knytas till den romerske satiriker,

Decimus Junius Juvenalis (l:a århundradet e. Kr.), som Bellman

uppger som författare. Bellman använder det på nytt över första

numret av skämttidningen Hwad Behagas? 1781. Denna gång

tillskriver han mottot den engelske latinskalden och epigramma-

tikern John Owen (1560-1622), men inte heller i hans produk-

tion har citatet återfunnits

S. 6 r. 2, i Månan gå, uttryck med innebörden' 'vara galna. - r. 4,

-Sticktet, '-inrättningen', en äldre form av 'stift' som i biskops-

stift. — r. 9, matta hydda, trötta kropp. — r. 11, hugnad, välbehag.

- r. 13, En vision av paradiset. - r. 18, qwafd, kvävd. - r. 22, Re-

gentinnan, själen.

S. 7 r. 1, hela huset, själens rum. - r. 4, Urskillnings-gåfiuan, iakt-

tagelseförmågan. — r. 8, språk, ordspråk, ordstäv. — r. 13, gjör din

flit, ansträng dig. — r. 15, Comcedianten, komedianten, skådespe-
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låren. Drömmen liknas ju vid ett skådespel iscensatt av själen. -

r. 24, För att sedan bli högt uppsatt, framgångsrik (flor, blom-

ning). - r. 25, Ljungnet, ljungelden.

S. 8 r. 3, uti skjuts, i en fart. - r. 6, Clio (grek. myt.), historie-

skrivningens sångmö bland de nio muserna. - r. 18, dwärgs-nät,

spindelväv. - r. 21, gyldne tiden, guldåldern, i grekisk-romersk

eskatologi den första och lyckligaste av världens fyra åldrar

(guld-, silver- koppar- och järnåldern). - r. 26, skops, skapades. -

r. 27, Sagors lagen, dunkelt uttryck. Skall möjligen tolkas i an-

slutning till SAOB Saga, 3) a): "berättelse som med anspråk på

trovärdighet [...] framställer 1. skildrar äldre (i sht forntida 1. me-

deltida) [...] händelser 1. förhållanden".

S. 9 r. 6, Tid-böckren, tideböckerna, krönikorna. - r. 9, gick han

in i, ... in på, behandlade han. - r. 16, Mölnare, mjölnare. - r.

18, Wanskapning, krympling. - r. 20, sköter, bryr mig.

S. 10 r. 3, nijo-nitti ögon-par, nittionio par ögon, se nedan s. 40.

— r. 7, Han tyckte om mitt utseende (ev. anblicken av mig). - r.

19, sånge-chor, sångkör. - r. 22, alt ... för ett, utan uppehåll.

S. 1 1 r. 2, spik i vägg, det allra minsta. - r. 12, dåga, duga till. - r.

19, slik, liknande. - r. 21, hwar om an, med varandra. - r.

22—23. En dunkel passage som jag tolkar '[de drev byteshandel

med sina hemgjorda varor] ty den lyx som kunde importeras

kunde inte förleda (fbrwilla) dem att bedraga sina medmännis-

kor. - snilla, försnilla, men också 'bedraga, 'överlista. Ordet är

besläktat med 'snille'. - r. 25, dårar, förtrollar, förför (jfr 'bedå-

rande'). - r. 27, Frälse, frihet, här närmast: 'din fristad'.

S. 12 r. 5. Skomakarn skall enligt en äldre lydelse ha bestigit pre-

dikstolen - se nedan. Lars Huldén pekar på möjligheten att Bell-

man syftar på en av den svenska herrnhutismens tidiga ledarges-

talter, skomakaren Elias Östergren (L. Huldén: Carl Michael

Bellman, Sthlm 1994, s. 37). - r. 8, En Smed... , möjligen en syft-

ning på solfläckarnas upptäckare, tysken Johann Fabricius: lat.
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faber, 'smed' (Huldén, ibid.). - r. 14, -Scholan, -skolan. - r. 23,

Lombre, ett populärt kortspel.

S. 13 r. 4, måla, mäta, bedöma. — r. 5, förwett, nyfikenhet, här

närmast: förmäten vetgirighet. - r. 26, boll, dryckeskärl. - r. 29,

stegrats, stigit i pris.

S. 14 r. 6, nisk, nitisk. — r. 9, Papister, katoliker. — r. 10, Som syf-

tar på Papister, Helgon är objekt. - r. 27, slagtning, fältslag.

S. 15 r. 1, en Kock, se nedan s. 34. — r. 5, serförut, förutser. - r.

12, röra spelet, musicera. - r. 22, röna, erfara, här närmast: bevi-

sa.

S. 16 r. 1, Selle, sälle, kamrat. - r. 7, på guldwigt låg, var guld vär-

da. Alternativt: "hade vägts på guldvåg". - r. 11: Ar sådant för-

enligt med Er verksamhet? - r. 12, grundlig, djupsinnig. - r. 15,

ty, därför. - r. 16, hushålds-grep, hushållning. — r. 17, häfd, vid-

makthållande. - r. 21, weld, partiskhet. - r. 24, Stat, standard,

status. — r. 27, winst och lust, vinningslystnad. Hendiadysen, där

ett över- och ett underordnat led på detta sätt ersätts av två sam-

ordnade, skulle bli en av Bellmans flitigast använda stilfigurer. -

r. 29, Och föra en flärdfri tillvaro.

S. 17 r. 1, wana städjas, sedvänja tas i bruk. — r. 24, Sedan (eg.

Sålunda) vaggade en blind gumma fram. — gran-mamma, eg.

mormor. - r. 25, domen, yttersta dommen. — r. 27, anamma,

anammade, tog till oss. Som syftar på wi' i r. 25.

S. 18 r. 1, förbod, förebud. - r. 5—12. Att kometer var järtecken

som förebådade svåra olyckor som krig eller t.o.m. jordens un-

dergång var en spridd folklig föreställning. Aktuell var Halleys

komet som visat sig 1758. - r. 17, nedrigt, oansenligt. - r. 25,

hushålds-häfd, hushållsskötsel, -göromål.

S. 19 r. 1, förlagsman, en affärsman som gör sig vinst av att in-

vestera i andras produktion. - r. 4, de alla ropa, åberopar de sig

alla på. - r. 10, går ut, vissnar.

S. 20 r. 5, lappri, strunt. - r. 22, räfflar, vid denna tid nymodiga
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jaktgevär med rafflat lopp, även kallade studsare - r. 26, Lo-bös-

sor, relativt finkalibriga jaktgevär med slätborrat lopp. - r. 27,

Falconetten, lätt fältartilleripjäs.

S. 21 r. 2, skrett, steg. - r. 4, rå, råda. - r. 5,fegd, fejd, krigskonst.

- r. 7, Vänta tills fienden kommer på nära håll. — r. 8, gewalt (ty),

kraft. - r. 11, tråka, vandrade. - r. 14, wanka, vankades, erbjöds.

- r. 20, wäds, slå vad. - r. 24, för ögon sir, kan förutse.

S. 22 r. 3-4, lofwen fingo Iför dem, tog loven av dem. Här i ur-

sprunglig mening: begränsade deras manöverförmåga genom att

lägga sig i vägen för deras vind. - r. 5, hålt, håll upp, sluta. - r.

20, braf, väl. — r. 27, Magter klandra, angripa främmande makt.

(Verbet 'klandra förefaller vara valt i rimnöd.)

S. 23 r. 11, chamaden, eg. den signal (på trummor el. trumpeter)

som angav beredvillighet att avbryta striden för dagtingan eller

förhandling (jfr den vita parlamentärflaggen). Här närmast: en

undergiven fiende. - r. 12, Ministeren, instruktionen, den regel

som gäller. - r. 13, Flanquen, flanken, de yttersta delarna av en

uppställds härs flyglar eller en befästningslinje placerad så att

den från sidan kan beskjuta en mot fästningens centrum anfal-

lande fiende. - r. 15, etfolk är lättförlora, (möjligen:) att det är

lätt att åsamka en här förluster. - r. 16, braf, käckt, tappert. — r.

17, kapra, ta för sig. - r. 18, Contrescharpe, kontereskarp, den

yttre sluttningen av en fästnings stormgrav. — r. 19, Raveliner,

uddformigt utskjutande ytterbastioner på en fästning. - r. 21,

Cavalcade, (ridtur, beriden procession. Här närmast:) utfall till

häst. - fullt gewär, full beväpning. - r. 26, fisk i munn, dunkel

mening, se nedan s. 36f
S. 24 r. 1, Martisfält, kriget. - r. 4, Rikets wärk, statens verksam-

het. - r. 5, Wår Penning-Fond, statens finanser. - r. 10, cassan,

statskassan. - r. 15, ramla nid, föll omkull. - t. 20, altfögderi, all

förvaltning. - r. 24, Doge, den högste styresmannen i republiker-

na Venezia och Genova. - Dejen, hövdingen över rövarstaten Al-
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ger och (felaktigt) om regenterna över Tunis och Tripolis (bejer).

— r. 26, rundarom, runt omkring.

S. 25 r. 6-7 är ett direkt citat ur "Hustaflan", ett bihang till Lut-

hers lilla katekes. I tolv avsnitt belyser sammanställda bibelcitat

vilka skyldigheter som åvilar överhet, undersåtar, lärare i försam-

lingen, deras åhörare, gifta män, gifta kvinnor, föräldrar, barn,

husfäder och matmödrar, tjänstefolk, ungdom samt "alla Men-
niskor". Det enda i Hustaflan som inte utgörs av bibelord är dess

avslutande sensmoral: "När hwar och en sin sysla sköter, / Så går

allt wäl ehwad oss möter." Hustaflan trycktes som en del av den

lilla katakesen i Svenska Psalmboken långt in på 1800-talet.

I den biografiska skiss, Lefwerne, som Bellman nedtecknade i

maj 1794 under sin bysättning i högvaktens arrestlokal, berör

han sitt författarskap. Det gäller framförallt sådana skrifter som
han kan ha förmodat att skissens adressat, vännen och läkaren

Anders Bladh, inte kände till. Apropå ungdomens litterära öv-

ningar skriver han:
"Samma tid skrifwit en nu mera sällsynt

skrift - Månan ; ett enda ord censurerat af den store von Dalin
—

". Månan gavs ut anonymt, och utan denna notis i Lefiuerme'ha-

de dikten troligen aldrig knutits till Bellman.

Vilket det enda ordet var trodde sig skaldens yngste son Adolf

Bellman veta. Han avslöjar det i en not i sin tryckta utgåva av

Lefwerne från 1815 och återkommer till det i sina senare anteck-

ningar till faderns biografi:

Utg. fr. trycket "Månan", Skaldestycke i Origin. Alla försök at åtkom-

ma detta arbete hafva varit frugtlösa, oagtadt flera Litteraturens Vänner

om dess efterspaning, afmig blifvit anmodade. Också var detsamma re-

dan mot slutet af Auctors lefnad, som Han sjelf yttradt: "numera säll-

synt". Detta arbete ägde den sällsamheten at vara redigeradt af den sto-

re Olof von Dalin, som derå gjordt en enda förändring; neml: "Läro-
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stol" i stället för "Predikstol". Är uptäkt at det ägts af en Prof. Walleni-

us i Åbo; men har ej kunnat igenfinnas. Lärer, efter Prof. Bladhs upgift,

harva utgjordt 11/2 eller 2 ark i 4°. Lärer egenteligen hafva varit någon

Riksdags-Satir.

Adolf Bellman har inte fått sina uppgifter direkt från fadern -

vid dennes död var han bara fyra år gammal. Hans anteckningar

är en dålig källa. Rena felaktigheter kan påvisas och många upp-

gifter kan ifrågasättas, t.ex. den att Dalin skall ha redigerat Må-
nan. Men påståendet att Dalins "censuringripande" gällde ordet

'Predikstol' som byttes ut mot 'Lärostol' har dock sannolikheten

för sig, något som Olof Byström framhåller i inledningen till

Månan 1958. Dalin hade själv tidigare s.a.s. "bestigit prediksto-

len" genom sina satiriska Kalottpredikningar och därvid råkat i

betydande svårigheter. Hur som helst är inte den precisa uppgif-

ten om ordbytet Adolfs eget påhitt. Det framgår ju av anteck-

ningen att han inte själv haft tillgång till Månans text.

"Lärer egenteligen hafva varit någon Riksdags-Satir." Bellman

var 20 år när dikten publicerades, och det finns ingenting, t.ex. i

hans övriga diktning från denna tid, som tyder på att han skulle

ha varit speciellt engagerad i den politiska dagsdebatten. Han
befann sig i slutfasen av vad vi kan kalla en poetisk lärotid - än-

nu hade han inte givit sig visan och estradkonsten i våld — och

han prövade sina krafter i olika genrer. Att Månan i någon me-

ning är en politisk satir kan vi utgå från. Det är inte särskilt lätt

att tolka dess politiska budskap, men dikten har tydliga yttre

drag av frihetstida politisk satir. Kanske skall vi i första hand

uppfatta den som en övning i en vid denna tid flitigt odlad gen-

re som vunnit litterär status, i Sverige inte minst tack vare Dalin,

mästaren som alltså skall ha tittat igenom lärgossens arbete.

1700-talets politiska satir kännetecknas bl. a. av en rikedom på

fiktionsgrepp som på samma gång kunde höja diktens estetiska

värde och i någon mån ge auktor och boktryckare ett alibi visavi
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en sträng censur. Den kännetecknas också av en ofta i detaljer re-

busartad framställning. Eftersom dessa rebusar var konstruerade

med sikte på den samtida initierade publikens möjlighet att fin-

na lösningar, är de ofta svår- eller otillgängliga för senare tiders

läsare. (Se Ingemar Carlsson, OlofDalin och den politiska propa-

gandan inför "lilla ofeden", Lund 1966 - passim, men i synner-

het s. 72ff.)

Bellman anlägger det skydd en politisk satiriker bör förse sig

med genom dubbla fiktioner. Först och främst handlar det om
en dröm, och dikten är försedd med en ram: insomnande och

uppvaknande.

Vad som sker när kroppen somnar in och drömmarna vaknar

till liv skildrar den unge Bellman i en allegori, som på ett märk-

ligt sätt för oss tillbaka till föregående sekels barockdiktning. I

ett av dess svenska storverk, Haquin Spegels Guds werk och hwi-

la skildras skapelsens krona bl. a. på följande sätt:

Wår Kropz wälbygde Slott een mächtig Konung hysar /

Förnuftet / hwilketz Kraft och Majestet noog lysar

J margahanda Werk; Ty thet skal tidigt twinga

All ond Begärelse / hwes Macht är intet ringa;

Then Konung haar sit Råd som är Förstånd och Willja /

Ty them bör hielpa til Gott från det Onda skillja

(Guds werk och hwila, SFSVXXV 1:1 Sthlm 1998, s. 310)

I en av sina predikningar talar Spegel om kroppen som ett kunga-

rike, och "Själen, såsom en drottning, förer regimentet: förnuftet

är hennes thron: the fem sinnen äro wächtare omkring hennes

hof..." (efter Bernt Olsson. Spegels Guds werk och hwila, Sthlm

1963, s. 216, not 43).

Spegel är alls inte originell i sin allegoriska framställning av

själen och hennes förmögenheter - Bernt Olsson pekar på möjli-

ga och säkra europeiska förebilder inom högbarockens diktning
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— men det är ändå rätt troligt att just Spegel varit den närmaste

inspirationskällan för den unge Bellman, väl förtrogen som den-

ne var med äldre generationers uppbyggliga litteratur. Guds werk

och hwila var aktuell läsning under hans uppväxttid - andra

upplagan kom i nytryck både 1725 och 1745. Men Bellmans al-

legori har en dramatisk livfullhet som saknas hos den allvarlige

prelaten: den fångar själen, regentinnan, i en situation där hon

har stigit ned från förnuftets tron och avpolleterat sina väktare

sinnena. En drottning på vift.

När diktens jag har somnat in tar han oss med till en dröm-

värld där dårskapen härskar, och dårskap är framför allt att trot-

sa naturens och samhällets ordning, att inte veta sin plats i tillva-

ron. Med diktaren vaknar vi upp till verklighetens värld där för-

nuftet, representerat av katekesens hustavla, härskar. Att uppfat-

ta detta ironiskt, som om drömmens dårskaper i själva verket

återspeglar verklighetens — det är den läsandes ensak. Med sitt

motto, varifrån det nu är hämtat, tycks Bellman emellertid ut-

mana censuren: han kan inte straffas för vad han har drömt, men
att i vaket tillstånd återberätta drömmen kan ha sina risker.

"Den store Olof von Dalin" hade själv använt drömgreppet i en

rad smådikter, som i själva verket inte är annat än förklädda

situationsbilder från dagens aktuella politiska spel (Carlsson, a.a.

s. 92), och det var redan på hans tid välbeprövat.

För det andra förflyttar sig diktjaget med drömmens hjälp till

månen, dvs. till en geografisk fantisiort - också det en beprövad

metod att skaffa sig alibi för politiskt obekväma sanningar. Ak-

tuell för Bellman var troligen Swifts Gullivers resor {1726, i

svensk översättning inte förrän 1772, men redan 1769 använder

Bellman ordet "Lillepytt" — det äldsta svenska belägget för detta

översättningslån). Dvärgar och jättar figurerar i Bellmans dröm-

fantasi liksom i Swifts reseskildring. En annan impuls kan han

ha fått från Ludvig Holbergs Niels Kliims underjordiska resa (Ni-
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colai Klimii iter subterraneum, Leipzig 1741, i svensk översätt-

ning 1746). Att Bellman åtminstone senare i livet var förtrogen

med Holbergs diktning framgår bl. a. av en rad citat i Fredmans

epistlar. Mot dessa paralleller kan man visserligen anmärka att

Bellman i motsats till Swift och Holberg arbetar med en dröm-

fiktion, men trots den inledande allegorin om hur drömmen
framkallas, gestaltar han besöket på månen som en resa, en upp-

täcktsresa.

I inledningen till sin utgåva av Månan påpekar Olof Byström

att anknytningen till den gamla traditionen av tokvers — sådana

som i "Den bakvända visan" - också kunde vara ett kamoufla-

ge."En Häst höll på at lära flyga / Och Sparfwen spändes för en

plog" (s. 10, r. 12—13). Numera är det emellertid svårt, ofta

omöjligt, att avgöra vad som är rent nonsens och vad som har in-

nehållit anspelningar som varit begripliga för den tidens initiera-

de läsare. "Ej sällan doldes samtida personer bakom djurgestal-

ter" (Carlsson, a.a. s. 76 med exempel), och för att tolka de alle-

goriska detaljerna i tidens politiska satirer är vi i stort sett hänvi-

sade till de förklarande noter, cirulerande tydningar eller läsares

marginalnoteringar som förekommer i en del politiska satirer,

dock inte i fallet Månan. (Jfr tydningsförslagen i marginaler till

avskrifter av Bellmansvisan "Isterhaka, väldig buk", StU XIII, s.

43f.)

När under året 1760 Månan utkom är inte känt, men 1760-

61 års lagtima riksdag samlades så sent som den 15 oktober. Det

är troligt att dikten har påverkats av den debatt som föregick

riksdagen. Oppositionens kritik mot den politik hattpartiet fört

under sina drygt tjugo år vid makten hade vuxit sig stark, och

den hade skärpts under senare delen av 1750-talet, något som

fyllde den nya riksdagen med stormar som förebådade hattregi-

mens fall. Några av huvudpunkterna i kritiken reflekteras i

drömmarens upplevelser på månen.
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KRIGET. Ett dominerande diskussionsämne på månen är kriget.

Det är ett utländskt krig, och skall det löna sig att gå med gäller

det att hålla på den segrande sidan (slaktardrängarna, s. 14, strof

4). Krigsorsaken kan vara en struntsak (skytten, s. 20, strof 3).

De flesta - kocken, skytten, snickaren, murarmästaren och korp-

ralen - vet bättre än generalerna hur kriget borde skötas. Inte

minst har man synpunkter på hur sjöstridskrafterna borde för-

bättras.

Sverige utkämpade sedan 1757 det pommerska kriget. Det

var egentligen ett utländskt krig, det s.k. sjuårskriget som fördes

mellan å ena sidan Frankrike, Österrike och Ryssland, å andra si-

dan Preussen och England. Orsaken till Sveriges deltagande var

på sätt och vis en struntsak - rådet fann genom ett krig mot
Preussens kung Fredrik II ett sätt att förödmjuka sin drottning,

Fredriks syster Lovisa Ulrika, som genom ett kuppförsök hade

hoppats kunna återinföra den kungamakt som frihetstidens

statsskick hade gjort om intet. Dessutom hade man, enligt slak-

tardrängars sätt att se på saken, något att vinna: Genom att hålla

på den starkare sidan kunde man få en del av krigsvinsten, t.ex.

den del av Pommern som Sverige förlorat efter det stora nordis-

ka kriget. (Att man härvid satsade på fel häst visste ingen säkert

redan 1760.) Oppositionens angrepp mot rådet gällde dels att

det på egen hand och utan ett riksdagsbeslut hade låtit Sverige gå

med i kriget. Det stred - menade många — mot grundlagen, och

"En twist kom up, som lifwet gälde, / Om skilnad mellan lagligt

wälde, Och missbruk af alt fögderi" - det är en god beskrivning

av debatten 1760 (s. 24, r. 18f). Dels gällde det bristen på förbe-

redelser — det var oansvarigt att låta landet gå in i ett krig innan

planerade utbyggnader av flottan och befästningsverken var full-

bordade.
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EKONOMISK POLITIK. Folket på månen lider under trycket av hö-

ga skatter och tullar (s. 17, strof 3). "En utriks wara får ej kiöpas,

/ Och hemgjort sällan duga plär" (s. 16, strof 4). Hushållens väv-

stolarna står stilla därför att ullen blivit för dyr. Vad man satsar

på är nya, djärva projekt som skall tillföra månen oanade rikedo-

mar: "Här såddes guld i gamla måssar, / Som skull' med lior skä-

ras opp" det satsas på luftslott och en föga solid tillverkningsin-

dustri (s. 8, strof 3).

Den merkantilistiska doktrinen, som innebar att rikets väl-

stånd var liktydigt med "den nationella vinsten", dvs. ett över-

skott skapat av en positiv handelsbalans, var vägledande för den

ekonomiska regleringspolitik hattarna förde. Den tog sig uttryck

i protektionism — med höga införseltullar och förbud mot im-

port av överflödsvaror - oppositionen menade att rådet härvid-

lag gått långt utöver de riktlinjer riksdagen dragit upp. (1756

skärptes införselförbudet till att omfatta kaffe, kakao, sydfrukter

och alla slag av viner.) Den tog sig också uttryck i subventione-

ringar av inhemsk industriell verksamhet som dels kunde ge ex-

port, dels kunde minska behovet av import. För subventionerna

stod staten via riksbanken och manufakturkontoret och opposi-

tionen menade att det till stor del handlade om pengar som kas-

tades i sjön (eller, som på månen, plöjdes ner i gamla mossar).

Framförallt gynnades textila manufakturer och industrier, något

som höjde priset på ull till nackdel för de enskilda hushållen (jfr

s. 18, r. 15).

Under 1750-talet växte kritiken mot den merkantilistiska po-

litiken. En ny riktning inom nationalekonomin vann anhängare

framför allt inom oppositionen, fysiokratismen som såg ett mo-

dernt, överskottsbringande jordbruk som grunden till landets

välstånd (jfr hovlakejens analys av statens finansiella behov, s. 24,

andra strofen).
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FINANSERNA. Den gyllene tid som drömmaren tror sig förflyttad

till när han först landar på månen visar sig vara en illusion. Det

arbetande folket lever i fattigdom medan kapitalisten, en "för-

lagsman [...] som wet att nyttja grepen rätt" skor sig. (Gummans
vittnesmål, s. 18f.) Och hovlakejen, som uppträder i den avslu-

tande våldsamma diskussionen, talar om statsfinansernas usla

tillstånd.

1760 var Sverige på väg in i en allvarlig ekonomisk kris. Det

merkantilistiska projektet tycktes ha slagit slint. Protektionism

och riksbankssubventioner till den inhemska industrin hade inte

förbättrat handelsbalansen, och en växande sedelstock i samband

med krigsutgifterna ledde till svår inflation (se StU XIII, s.

135ff). Flertalet fick det sämre ställt, men en mindre grupp af-

färsmän i de s.k. växelkontoren, som hade slutit mycket förmån-

liga avtal med staten mot att de med konstlade medel skulle hål-

la det svenska penningvärdet uppe, kunde tjäna förmögenheter.

Den bild gumman ger av förlagsmannen stämmer väl överens

med den Bellman i en tre år yngre visa, "Isterhaka, väldig buk",

ger av "växelmatadoren", typen för växelkontorets aktörer:

Höra ängslan suck och rop

Af en arm och nödställd hop

Bön och tårar intet gälla

När champagne-korkar smälla

Hurtigt hurtigt mina herrar hurtigt.

(StU XIII, s. 22)

Oppositionen anklagade hattrådet för bristande kontroll över

Riksbanken och över växelkontorens affärsmän.

YTTRANDEFRIHETEN. Trots att debattens vågor går höga på krog

och vid gästabud saknar månens innevånare frihet att yttra sina

meningar offentligt. Drömmaren själv håller på att råka illa ut,

och i huvudstaden springer en åsiktsspion omkring på gatorna
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(s. 13). Den filosofiske kramhandlaren behåller sina samhällskri-

tiska tankar som en "lärdoms hemlighet" (s. 16).

Tryckfriheten var under frihetstiden starkt begränsad och re-

gleringen av den godtycklig. Under 1750-talet förekom flera

uppmärksammade politiska censuringripanden. Att ifrågasätta

lagarna var förenat med mycket kännbara bötesstraff. Trots detta

frodades den politiska debatten i pamfletter och andra politiska

tryck, liksom på "gästabud" i form av politiska klubbar. Opposi-

tionen krävde en liberalare tryckfrihetslag med grundlagsstatus.

Den samtida publiken hade förstås bättre förutsättningar än vi

att genomskåda sådana anspelningar på tidens politiska aktörer

som kan finnas i drömmarens beskrivning av de debattörer och

slagskämpar han möter på månen. Den stridbare mösspolitikern

J. H. von Kochen och borgmästare Michael Kock från Uddeval-

la, en omstridd representant för sin stad och för hattpartiet un-

der alla riksdagar från senare delen av frihetstiden, uppträder bå-

da som "kockar" i den satiriska diktningen, och det är rätt troligt

att det är den senare av dessa Bellman anspelar på när han låter

en kock stiga fram och göra slut på slaktardrängarnas kamp med
amatörmässigt snusförnuftiga synpunkter på kriget. (Jfr ovan, s.

17)

Med större säkerhet kan man identifiera kramhandlaren, den-

ne bleke sälle vars "läro-ord på guldwigt låg" och vars sortiment

bestod av "mynt och skrifter" (s. I6f). Bellmän ger oss en led-

tråd till rebusen i sällens svar på frågan om kejsaren månne var

informerad om hans drift "At grubla, handla, disputera": "Det är

en Lärdoms hemlighet".

Anders Nordencrantz (1697-1772) hade publicerat Arcana

oeconomia et commercii (Ekonomiens och handelns hemligheter)

redan 1730. En handelsman var han förvisso, han hade börjat i

faderns rörelse i Sundsvall, gjort våghalsiga affärer på de bottnis-
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"en blek och mager Selle". Anders Nordencrantz, kopia efterporträtt

av P. Kraffi d.ä., tillhörJernkontoret. Foto Statens Konstmuseer.

ka hamnarna under det stora nordiska kriget, handlat med fisk i

Trondheim, varit konsul i Lissabon och så småningom blivir

järnbruksägare i Sverige och Finland. Men framförallt var han

politiker och självlärd, djärv och omstridd ekonom. I Arcana fö-

reträder han den klassiska merkantilismen av engelskt märke,
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men under 1750-talet framträdde han med helt andra idéer.

Han var en av de första som menade att det svenska myntets

kursfall inte berodde på en underbalanserad handel utan på en

ohämmad sedelutgivning, som ifrågasatte riksbankens krediter

till osäkra manufakturprojekt och det effektiva i de s.k. växel-

kontorens hantering. (Han hade förvisso bl. a. personliga motiv

bakom sina angrepp mot de i växelkontoren associerade köp-

männen.) Tidigare än någon annan förde han i det politiska

samtalet in diskussionen om Hobbes', Humes, Rousseaus och

Helvétius' arbeten. Han angrep byråkratin som en improduktivt

tärande del av samhället och ståndsprivilegierna som national-

ekonomiskt och moraliskt fördärvliga. Han riktade angrepp mot

det rådande rättssystemet. Sina idéer publicerade han i ett stort

antal pamfletter, men kontentan sammanfattade han i skriften

Til riksens höglofl. ständer, adresserad till riksdagen 1760-61.

Den fick censors imprimatur 1759, men stoppades av rådet.

"Mån kejsar n häraf wet?" - Jo, men han, dvs. rådet, såg till att

det tills vidare förblev en "Lärdoms hemlighet".

Den hovlakej, som i det avslutande slagsmålet gör gemensam

sak med murarmästaren och snickaren för att tysta korpralens

kritik mot sin överstes belägringstaktik, beskrivs som en märklig

figur (s. 23f). Att han har många fransar är väl naturligt för en

hovlakej, men att han \\2X fisk i munn til öfiuerflödäx uppseende-

väckande och för, liksom sällens "Lärdoms hemlighet", tankarna

till den politiska satirens svaghet för rebusar. Lars Huldén före-

slår att det skall tolkas så, att hovlakejen fått många "munfiskar"

i betydelsen slag på munnen eller hård kritik - uttrycket är känt

sedan 1 600-talet. Som knuten till hovet kan han ha fått sin an-

del när rådet läxade upp drottningen för hennes revolutionsför-

sök (L. Huldén: Carl Michael Bellman, Sthlm 1994, s. 38). En
annan tänkbar förklaring är att beskrivningen bygger på en ord-

lek med franskan 'péche', fiske eller fiskfångst.
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Karl Fredrik Pechlin var en av de mest aktiva politikerna inför

och under riksdagen — vid sidan av Anders Nordencrantz politi-

kens enfant terrible. I kriget hade han haft stora framgångar —

inte minst i fästningskrig - och han hade just utnämnts till över-

ste, men sommaren 1760 reste han hem för att bevaka sina poli-

tiska intressen. Han blev ledare för den fronderande grupp bland

hattarna som kallade sig lantpartiet och gjorde sig känd för frän

kritik mot rådet, både för dess krigspolitik och för dess sätt att

sköta finanserna. Visserligen hörde han till dem som yrkat på

strängaste straff för drottningen och hennes partisaner - 1756

uppträdde han sannerligen inte som någon "hovlakej" - men
1760 ställde hovet sina förhoppningar till de regeringskritiska

hattarna i hans partigrupp, och Pechlin betraktades nu som ho-

vets bundsförvant. Redan tidigare hade han kritiserat systemet

med växelkontor och hela den merkantilistiska politiken. Jag har

inte sett någon uppgift om att han under 1750-talet skulle ha va-

rit uttalad fysiokrat, men det är inte osannolikt. Han hade ett

starkt intresse för nationalekonomiska frågor liksom för jord-

bruksfrågor, och hans egna lantegendomar var betydande. De
förslag hovlakejen ger till hur jordbruket skall bli mer lönande

för staten är betänkliga. Pechlin har beskrivits som "bondeplåga-

re" (Oscar Niculas artikel i Svenskt biografiskt lexikon), men det

är inte osannolikt att beskrivningen härrör från en senare, en

gustaviansk tids propaganda - Pechlin hörde till de mest konse-

kventa motståndarna till det gustavianska enväldet och han dog

som fånge, utan egentlig bevisning misstänkt för delaktighet i

mordet på Gustaf III. Bellmans nidbild har troligen sin rot i

1750-talets antifysiokratiska vulgärpropaganda.

Att någon med "fisk i munn" föreställer Pechlin kan förefalla

som en långsökt rebus, men den är knappast mer långsökt än

många andra i denna speciella diktart. Den kan jämföras med re-

busen i en äldre politisk vers som anspelar på ryktet om att gene-
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ralen och diplomaten Mauritz Vellingk skulle ha påkallat ryska

flottans närvaro till stöd för hertigen av Holsteins anspråk på

den svenska tronen: "Örnen kringsynt barnmat ropar". "Örnen"

är objekt och står för det ryska vapnet och "barnmat", subjektet,

skall tolkas som välling, dvs. Vellingk. (Efter Ingemar Carlsson,

a.a. s. 76.)

Att med ledning av Månan säga något bestämt om Bellmans po-

litiska partisympatier år 1760 är mer än vanskligt. De svenska

missförhållanden han låter sin måne återspegla var föremål för

allmän kritik, inom den politiska världen inte bara från mössor-

nas och hovpartiets sida utan också från inflytelserika represen-

tanter för det regerande hattpartiet. Det var också dessa missför-

hållanden som tvingade fram 1765 års urtima riksdag. Men i ett

avseende intar han redan nu en hållning till den politiska debat-

ten som han livet igenom skulle förbli trogen. Satiren Månan
gisslar mer än något annat det politiska kannstöperiet — den po-

litiska debatten uppfattad som gräl mellan okunniga amatörer.

På en krog i skogen (och på s. 13) finner man

Små-kungar i hwar enda wrå,

Som mellan pipor, krus och kannor,

Med grymma ord, och hot och bannor,

Tycks hela werlden nederslå.

Slaktardrängar gör upp om vilken sida man skall hålla på i kri-

get, en jägare har synpunkter på arméns eldkraft, en snickare på

flottans taktik, en murare på dess skeppsbyggnad och en korpral

på överstens belägringskonst, ja, en löjlig "qvinno-mängd i

hwarje hus" på krigföring och krigsrätt. Associationerna går

osökt till Ludvig Holbergs "Den Politiske Kandestober och dess

"Collegium Politicum" (akt 2, scen 1). Holberg förlägger scenen

försiktigtvis till Hamburg, Bellman till månen, men en annan
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skillnad är väsentligare: Holbergs satir drabbar en övermaga op-

position mot ett enväldigt styre, Bellmans en borgerlig debatt in-

om ramen för en representativ författning. Redan nu uttrycker

Bellman en misstro mot det frihetstida statsskickets oligarkiska

koncept, en misstro som återkommer i hans politiska klubb-

tablåer och som gjorde honom till helhjärtad gustavian år 1772

och framöver. Det var en brett och folkligt förankrad misstro

som kunde ta stöd i katekesens hustavla: "När hwar och en sin

sysla sköter...". Månans sens moral är densamma som Holberg

låter Den Politiske Kandestober utmynna i:

Thi naar en Kandestober til

Bormesters Embed lober

Er som naar Stats-Mand blive vil

I Hast en Kandestober.

Månan är emellertid inte alltigenom en "Riksdags-Satir", dvs.

en politisk satir - den innehåller mycket som kan beskrivas som
en allmän tidssatir. 1700-talets människor kände att de levde i

en brytningstid, och ordstriden mellan propagandister för den

gamla goda tiden och vår sköna nya värld, mellan "les anciens et

les mödernes", fördes på många plan av kulturlivet. Redan vid

sin landning på månen möter drömmaren representanter för bå-

da lägren (s. 8ff). Mjölnaren lever i det förgångna. Hans före-

ställningsvärld är formad av saga och hävd, och han är i sin his-

toriesyn en karikatyr av den götiska chauvinismens sagohistori-

ker, tacksamma föremål för Dalins och andras satiriska skämt.

Den "politicus" som föser honom åt sidan representerar upplys-

ningens empirism, den förutsättningslösa undersökningen av

makro- och mikrokosmos (än så hög "At skyn sig på hans hjässa

lade: / An liten som en dwärg han war") och av det mänskliga

själslivet. Han intresserar sig i motsats till mjölnaren bara för

"Hwad nu och framdels skjer och händer".
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Det är möjligt att det bakom mjölnaren döljer sig en historisk

person, men jag har i så fall inte lyckats identifiera honom - rud-

beckianer fanns det gott om. Den "politicus" som fann behag i

vår drömmare, och som blev hans vägvisare vid början av mån-

vandringen, känns däremot igen på sina många ögon. Beskriv-

ningen skall leda våra tankar till den grekiska mytologins Argos,

den mång- och skarpögde, och därifrån till Then swänska Argus

och dess utgivare Olof von Dalin. Denne är med andra ord när-

varande, inte bara i en av sonen Adolf förmedlad tradition utan i

själva texten. Drömmaren följer honom och får uppleva en upp-

ochnedvänd värld där naturens ordning har upphävts.

"Skomakarn steg på Läro-stolen" (s. 12) - det stod som
nämnts ursprungligen "på Predikstolen" enligt Adolf Bellman,

och det bestyrks av Lars Huldéns påpekande att en av herrnhu-

tismens första förkunnare i Sverige var skomakaren Elias Öster-

gren (a.a. s. 37). I nästa strof vill en klockardräng bevisa att "All

religion war lika god". En av de sagesmän som drömmaren tycks

lyssna till med respekt, båtsmannen, klagar över tidens religions-

frihet och i synnerhet över de papister som överallt lägger sig i

politiken med sin helgondyrkan (s. 14). Det som beskrivs är de

två hot som framför andra skakade den evangeliska ortodoxin

under 1700-talet: den pietistiska strömningen och upplysnings-

filosofins religiösa tolerans. Dessutom det jesuitiska inflytande

över den europeiska politiken som vid denna tid, strax före or-

dens upplösning, ansågs vara starkare än någonsin. Allt hör till

de dårskaper som Bellman belyser med månens hjälp, en värde-

ring som man kunde vänta sig att finna hos den unge man som

översatt Evangeliska döds-tankar och som skickade in psalmför-

slag till den planerade provpsalmboken.

Mot bakgrund av Bellmans samtida diktning är inte heller

drömmarens reaktionära syn på kvinnans intellektuella emanci-

pation ägnad att förvåna (s. 12, sista strofen). Gummans ord om
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att på månen "skall man knapt en hustru finna / Som med så

nedrigt mödar sig" som hushållsgöromål (s. 18 r. I6f) är ett eko

från den äldre dikten Tankar om flickors ostadighet, där den 1 8-

årige Bellman klagar över att den moderna kvinnan inte längre

vill "Brygga, spinna, sy och baka / Med hwad mer som Könet

klär" (StU XIII, s. 11). Emancipationsideologin, som framför

allt hade utvecklats i den parisiska salongsvärlden, fick en strid-

bar svensk förespråkare i Hedvig Charlotta Nordenflycht. När J.

J. Rousseau gick till angrepp mot den intellektuella kvinnliga fri-

görelsen i sitt öppna brev till d'Alembert 1758, det s.k. teater-

brevet, riposterade hon snabbt, och samma år påbörjade hon

den långa lärda dikten Fruentimrets försvar emot ].]. Rousseau.

Det är inte osannolikt att den unge Bellman tagit intryck av den

debatt Rousseau gav upphov till och att han - liksom mer än

hundra år senare den unge Strindberg - i sin tidiga kvinnosyn

påverkades av J. J. Rousseau.

S. 26: N:o 2, Ett redligt hjerta prisa vi

Win h s. 126. Vhw 1, s. 10. (VU 1, s. 4.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Avskrifter och tryck går alla tillbaka på Wallens nedteckning i

Win 1 . Avskrifterna är likalydande så när som på Vhw:s plural-

form 'vi drickom' i st.f. vi dricka ( r. 8 och 16). I VU, som byg-

ger på Vhw, har dennas pluralformer övertagits och dessutom

har av någon anledning Sverges på r. 15 ändrats till 'Svea'.
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Ordförklaringar:

R. 3, sköldemärke, bilden på en vapensköld, här ung. Valspråk'. -

r. 13, den vår cirkel drar, den som hägnar, skyddar oss. - r. 21,

tjälU boning.

En skål för redligheten, gud och/eller överheten ("den vår cirkel

drar") samt "vår svenska frihet". Den har att döma av avskriften

i Win tillkommit vid början av eller strax före riksdagen 1765-

66 och uttrycker en troskyldig tillit och optimism som saknas i

många av texterna från följande riksdagsår — jfr n:o 4, där frihe-

ten beskrivs som "en bild från ögat skild".

Optimismen är inte heller lika odelad i den enstrofiga dikt av

okänd författare som antingen tjänat som mönster för Bellmans

skål eller själv inspirerats av den (Win 1, s. 61). Formen är den-

samma liksom slagorden redlighet och frihet, medan "den vår

cirkel drar" har lösts upp i "Gud, sin Kung och Lag". Jag citerar

den efter Wallens renskrift i Stafsundssamlingen, s. 8.

Ett redligt sinne intet räds

Fast motgångsstormar ses

Det i sitt rena hierta gläds

När andra skiäl ej ges

Det vördar Gud, sin Kung och Lag

Är åt sin frihet kär

Det häldre ser sin sidsta dag

Än annan tanka bär.

Det för tidens efterbildningar typiska citatet i förstaraden är

mera utfört i en långt senare avskrift i P. J. Hjelms vissamling Al-

lahanda (Hjm 3, s. 76): "Ett redligt hjerta icke räds".
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Melodin till N:o 2

Wln:s hänvisning, "När vj vid våra tidsfördrif" leder till en

mycket stor parodifamilj (en grupp visor som enligt visböcker-

nas melodianvisningar haft samma melodi), sammanlänkad med
andra till en parodikedja som innehåller många dikter, bl. a. Bell-

mans "Diana jagten väntar dig" (StU XIII, s. 28) och Johan Elers

"Du lilla Gud som hiertan bryr". Melodin till sistnämnda visa

förekommer fyra gånger i Cronholms Notebok, daterad 1775.

Den som återfinns på vokalsidan 23h, "Du lilla Gud [som hjer-

tan bryr] " trycks här i melodibilagan tillsammans med den aktu-

ella Bellmanstexten (s. 101).

Bellman har använt melodin åtskilliga gånger: "Lät vänskap

vara blotta ord" (StU XIII, s. 122), "Kom nöjets Gud vi vänta

dig" (StU XIV, s. 46), "När Cloris loppar tyst sin särk" (StU

XIV, s. 148).

Ytterligare två Bellmansvisor har samma metrisk utformning,

"Statt stilla, Vandringsman, bese" (StU VIII, s. 51) som i Win
hänvisar till "En Herrans tjenare en gång" (StU XIII, s. 85) vil-

ken i sin tur har Wln-hänvisningen "Det var en gong en

Möln[are]". Till denna parodifamilj hör också "Det var en gång

en skräddare", som står som timbre (melodianvisning i form av

förstaraden i den visa till vars melodi avskrivaren hänvisar) över

arietten "Vass knös! ja bjer om permasion" i den tryckta utgåvan

av Envallssons Bobis bröllop fån 1788 (akt 1, scen 10). Melodin,

som återfinns i Envallssons partitur är en mollvariant av Cron-

holms "Du lilla Gud", och den är tryckt tillsammans med "En

Herrans tjenare en gång" i StU XIII, s. 163. Det är dock osäkert

om mollvarianten har existerat från början, eller om den utgör

en senare utveckling av den lilla arietten i "herdestil" (siciliano-

rytm).



44 Kommentar

S. 27: N:o 3, Jag spår om bättre tider

Win 3, s. 115. Vhw 1, s. 27 efter Win men utan strof 6, 7 o. 12.

(VUl,s. 363.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Win 3 följs med komplettering av interpunktionen. Vhw inne-

håller en avskrift av Win, trogen så när som på uteslutningen av

tre strofer. Det kan vara ett förbiseende i fråga om strof 6, som

Wallen skrivit in i en senare del av sin samling. Över texten i

Vhw har någon fört in rubriken "Riksdagsvisa", stilen kan vara

Adolf Bellmans. Det har troligen skett i samband med redige-

ringen inför trycket i VU där den uppträder. Senare har någon

antecknat i marginalen: "en riksdagsvisa troligen ej af Bellman".

Rubriken har bibehållits av Eichhorn som haft VU som källa

(EUl,s. 42).

En korruption kan noteras i de äldre trycken: Völschow skri-

ver inte ihop sammansättningen karptungor (s. 29, r. 10). I VU
och EU står därför "Karp, tungor, caviar" - en mindre exklusiv

menu.

Visan bär i Stafsundsmanuskriptet rubriken 'Spåman'.

Ordförklaringar:

S. 27 r. 6, vilkor, valmöjligheter (att tala sanning eller att ljuga).

Äldre betydelse påverkad av ty. 'willkiir'. - r. 8, klubban, domar-

klubban. - r. 13, Bassa, Pascha. - r. 14, Mahomed, Muhammed.
- r. 16 tunnor guld. En tunna guld var en värdeenhet motsvaran-

de 100.000 daler silvermynt.

S. 28 r. 5, talar, ämbetskappa för höga jurister. Kan även avse
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riksrådens ämbetsmantel. - r. 6, Bender, med syftning på Karl

XII:s historia, reträttplats efter nederlaget. - r. 13, De Cesar, jag

har inte funnit någon uppgift om en De Cesar (De Cesare) från

denna eller äldre tid. Möjligen har den italienska namnformen

valts av metriska skäl, möjligen avser Bellman en caesar', i me-

ningen en stark härskare som enar landets stridiga partiviljor. En
sådan tolkning kan emellertid givetvis betecknas som en anteci-

pation. — r. 16, rar, sällsynt. - r. 18, sta karl, segra.

S. 29 r. 4, vojvod, högadlig ämbetsman i det gamla Polen. - hos-

podar, furste i Moldau och Valakiet under turkisk överhöghet. -

r. 8, czar, tsar. - r. 13, ej svigta, ej skall svikta. — r. 15, rigta, göra

rik. - r. 10, janitschar, fotsoldat i den osmanska armén. — r. 14,

Cupido (rom. myt.), kärleksguden. - r. 21, myrten, brudkransens

traditionella växt.

S. 30 r. 2 o. 3, Min Clio ... I Och Lazarus, spåmannen personifi-

erar sin verksamhet och det utbyte han väntar sig av den. Clio

(grek. myt.), historieskrivningens sångmö bland de nio muserna.

Lazarus, den fattige i Nya Testamentets liknelse om den rike och

den fattige (Luk. I6:19ff). M.a.o., hans verksamhet lär inte göra

honom rikare.

De optimistiska förutsägelserna - att tiderna skall bli bättre, rätt-

visan segra, statens finanser ge överskott, medborgarna visa sig

vara patrioter, ämbeten besättas efter förtjänst och att vänfasthet

och gammaldags ärlighet skall sprida sig - tror inte församlingen

på. Det är t.o.m. sannolikare att prognosmakaren skall bli kung

av Polen och leva i kejserlig lyx.

Pessimismen bland "spåmannens" kritiker är den som hattar-

nas och hovpartiets anhängare gav uttryck för då mössorna un-

der riksdagsåret 1765 hade erövrat makten i de fyra stånden, i

utskott och råd. Till pessimisterna hörde Bellmans primära pub-
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lik och nu säkert också han själv. Den förhoppningsfulla tonen

från de två visorna från riksdagens början, n:ris 2 och 36, har

försvunnit. Det förefaller som om visan vore tämligen ny när

Samuel Christian Wallen skrev av den under första delen av året

1766.

Melodin till N:o 3

I Win saknar visan melodianvisning, och den är upptecknad på

ett sätt som gör det svårt att omedelbart förknippa den med nå-

gon melodi. Refrängen börjar med "Lögn / Sant", följt av en

lång rad punkter. Vad denna betyder vet vi inte, och inte heller

vad den tidsmässigt representerar uttryckt i taktdelar eller takter.

Trots denna osäkerhet kan visan sättas i samband med två andra

Bellmansvisor från vitt skilda delar av skaldens liv.

Följande visa "Lät oss vår tid förgäta", tillkom ungefär samti-

digt, och den blev snabbt en spridd och populär sång. Innehålls-

mässigt är de två visorna tematiskt besläktade - båda är betrak-

telser över den aktuella, onda tiden - och att forma texter med
gemensam litterär tematik efter en och samma melodi är ett för

parodivisan typiskt grepp. Med hjälp av den senare visans melo-

diutskrift i Åkn och ett par mindre melodiändringar i dess takter

10—12, kan man genomföra en hypotetisk musikalisk rekon-

struktion av "Jag spår om bättre tider".

Jag spår om bät - tre ti - der, Up

rik - tigt för en hvar, At ond - skan snart af
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der Och sid - sta pus - ten drar: Lögn,

P P 9 P' E
lögn, lögn, lögn. Spå - man ej me - ra

r P

än två vil - kår har,

3=.
Två vil kår

har, Två vil - kår har.

Visan struktureras litterärt av begreppsmotsättningen lögn/san-

ning. Det gör också en långt senare visa om skalden och hans

vän Samuel Christian Wallen i kvinnligt sällskap:

Små systrar här på orten,

Kanske jag ljuger nu,

At eder vagn till porten

Framfördes klockan tu.

Bland er, charmant,

Finns blott en enda som kan säja sannt.

[Kan säja sannt, kan säja sant.]

[StUXI, s. 27]

Om slutorden upprepas - vilket här gjorts inom klämmer - kan

även denna visa anpassas till den populära och av Wallen synner-

ligen välkända, melodin.

S. 3 1 : N:o 4, Lät oss vår tidförgäta

Win 5, s. 1. Lsr h s. 85. Hjm 1, s. 374 (saknar strof 5). DA 17/7

1770 (stroferna 7 och 5 i nämnd ordning). Åkn, s. 205. Vs 175,
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s. 270. Rsl 1, s. 32 (stroferna 4 o. 5 omkastade). Vhw 1, s. 59.

(FH, s. 94 efter Lsr. CU 3, s. 398 bl.a. efter FH. N. Afzelius, Al-

lehanda dikter, s. 7 efter DA.)

Dat.: Win, innehållsdatering - se nedan.

Attr.: Lsr.

Avskriften i Win kan vara några månader äldre än den i Lsr, men
den senare kan bedömas som tillförlitligare och har här följts

bortsett från en lätt justering av interpunktionen. Även FH föl-

jer Lsr troget, bortsett från att visan här har försetts med en rub-

rik, "Drick i botten".

Varianter:

Visan har i Stafsundsmanuskriptet överskriften 'Philosophiske

Tankar' (se ovan, s. 15).

S. 31 r. 4, Hjm, Åkn [Vhw]: 'I [vid] sängen wara kär; Rsl: 'bland

flickor vara kär'. — r. 11, Kan vara, Win: 'är ofta. — r. 13, Sä,

Hjm, Åkn, Rsl, Vhw: 'Som'.

S. 32 r. 3, Sin fosterjord, Åkn: 'Sitt fosterland'. - r. 9, En Carl uti,

Rsl: 'en karl uti'; DA: 'Wår Carol i' - r. 10, minnen, övr. hss:

'minnet'. - r. 11, Rsl: 'med stjerna uti band'; DA: '... och med
band'. - r. 13-14, DA: 'Drick Granne, drick i bottn / Gutår, det

går :ll:' - r. 18, Och, Win, Vhw: 'lät'. - r. 24, Ett Lejon, DA:

'Wårt Lejon'. - r. 25, stampar, DA, Vhw: 'trampar'; Rsl: 'kraf-

sar'. — r. 26, Win, Vhw: 'nu är jag full'; Rsl: 'och slås omkull'. — r.

27-28, DA: = r. 13-14.

Ordförklaringar:

S. 31 r. 9, lyckan, ödet. - r. 16, Ignatius Loyola, Jesuitordens

grundare (1491-1556), se nedan. - r. 17, svartafula, katoliker.
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S. 32 r. 9, En Carl, Karl XII. - r. 10, minnen afPultava, 1 1 stjer-

na och i band, S:t Andreasorden, den förnämsta av de ryska ord-

narna, instiftad av Peter I men redan 1698. (Det svenska neder-

laget vid Poltava leds 1709.) Se nedan. - r. 18, en bild I Från ögat

skild, en illusion. - r. 22, Örnen, sinnebild för Ryssland. - r. 23,

Med hjälp av mutor. — r. 24, Ett Lejon, Svea lejon, Sverige. - i

quafvet, innestängt, berövat sin frihet.

Visan har en konventionell dryckesviseform, markerad av om-

kvädet men också av inledningsstofens uppmaning att vi skall

glömma vår ängsliga tid och i stället njuta av det goda livet ger.

Typisk är också den inledande och upprepade maningen

"Lät...", ett uttryck för en epikureisk livshållning, karaktäristisk

för 1700-talets dryckesvisa. Dryckesbröderna uppmanas att ta

sin ödeslott med jämnmod och att inte låta sig beröras av en stö-

rande eller hotfull omvärld. De företeelser sångaren här avskär-

mar sig från har utpräglat politiska förtecken.

Ignatius av Loyola hade aktualiserats genom de hätska an-

grepp på Jesuitorden, i såväl katolska som protestantiska länder,

som företogs under 1700-talet. De kulminerade vid denna tid

och tvingade år 1773 påven Clemens XIV att upplösa orden.

De följande stroferna beskriver sångarens upplevelse av den

politiska situationen i Sverige under riksdagen 1765-66, med
falska politiker som suger ut landet eller säljer ut det till främ-

mande makter, rättsosäkerhet, frihetsförtryck och elände. Den
femte strofen, där det talas om Karl XII och minnet av Pultava,

anspelar på en bestämd händelse och bidrar till visans datering:

Under det första riksdagsåret tog mössorna makten, och det

gamla rådet av hattpolitiker avsattes. Som en markering av ho-

vets stöd åt hattarna tilldelade kungen deras ledare Axel von Fer-

sen Serafimerorden, vilket upprörde mössorna. Deras beskyd-
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darinna, Katarina II av Ryssland, gav då som kompensation

Rysslands förnämsta orden, S:t Andreasorden, till riksrådet Kal-

ling. Trots kungens protester tilläts han av riksdagens sekreta ut-

skott att bära det utländska ordensbandet över sin svenska or-

den. Bland mössornas motståndare — till vilka visans sångare nu

med all tydlighet hör - uppfattades detta som en kränkning av

nationens heder gränsande till landsföräderi. Det skall ses mot

bakgrunden att den ryska kejsarinnan genom sin minister i

Stockholm, och med hjälp av rikt ekonomiskt understöd som
bl.a. användes till mutor åt riksdagsmän (örnen med vingar utav

guld), utövade ett starkt inflytande över mössornas politik.

Oppositionen, hattarna, saknade inte precis ekonomiskt un-

derstöd från främmande makt. DA publicerade två strofer ur vi-

san (se ovan) tillsammans med en "Parodie" till samma melodi

och med samma omkväde vars första strof lyder:

När Tuppen på oss ropar,

Och skickar Ägg af Gull

Man gräfwer stora gropar

Så Lejon faller kull.

Men jag är full:

Drick Granne, drick i bottn,

Gutår, det går :ll:

Tuppen, den galliska, står här för Frankrike som lämnade rikliga

subsidier till hattarna och till en politisk verksamhet den anony-

me skalden beskriver som omstörtande. Repliken i dess helhet

återges av Nils Afzelius i Allehanda dikter.

Melodin till N:o 4

Wallen markerar visans centrala ställning i en parodifamilj om-

fattande sånger från 1760-talet genom att placera den främst i
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Win 5. Dess första rad är timbre för senare visor, själv saknar den

melodiangivelse. Över sin avskrift i Åkn (se ovan) har uppteck-

naren skrivit ner melodin, och den återges här i melodibilagan, s.

102. Dess proveniens är okänd.

En variant av samma melodi förekommer i Envallssons Kro-

nofogdarne från 1787 (akt 2, scen 5), där arietten "Jag vill er säl-

la skåda" har timbren "Släpp örnen öfver hafvet" - jfr s. 32, r. 22!

Både av Envallssons text och av melodin i partituret framgår det

dock att han 1787 gjort en fri omgestaltning av Bellmans vis-

form.

S. 33: N:o 5, De höga herrars skål

Win 10, s. 157. V 21 al, s. 79. Vhw 2, s. 13.

Dat Win.

Attr.: Vhw.

Vhw 2 innehåller en helt trogen avskrift av Win 10. Även V 21

al har en likalydande text.

Ordförklaringar:

R. 1, De höga herrar, riksråden. — r. 3, purpurn, purpurfärgade

mantlar ingick i riksrådens ämbetsdräkt.

Jämförd med tonen i närmast föregående och följande visor är

denna skål för det regerande rådet egendomligt underdånig och

svassande. Tonfallet liknar mera det vi möter i n:o 2 och 36, de

hoppfulla visorna från riksdagssejourens törsta tid.
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Bellmanstexterna kronologi är i många fall osäker. En visa

som den föregående, "Lät oss vår tid förgäta", kan dateras med
hjälp av innehållet (Kallings ryska orden, se kommentaren till s.

32, r. 10), men de flesta kan bara avskriftsdateras. "De höga her-

rars skål" har fått sin plats därför att den i Win är avskriven 1 766

och senare än föregående visa, men det behöver inte innebära att

den tillkommit senare - om det vet vi ingenting. Det är fullt

möjligt att Bellman kan ha utbringat denna skål under riksda-

gens första tid, t.ex. i januari 1765 i samband med att rådet kon-

stituerades.

Melodin till N:o 5

Den ovanliga metern gör visan unik i Bellmans produktion. En
timbre utsatt över avskriften i V 21 al, "Lusvänsel lång tobak"

ger emellertid vid handen att dikten, trots förekomsten av en

metriskt något avvikande slutrad, har sjungits till en gammal

melodi representerad av en stor parodifamilj. "Ack gossar kom
ihåg" är i Win huvudrepresentanten för gruppen, till vilken mer

än tjugo dikter av Dalin hör. "Kom fria sinnen hit", "En skönhet

full af nåd" och "Du lilla fogel, hör" är kanske de mest kända.

Melodin har hittills inte återfunnits i handskrifterna från

1750- och 1760-talen, men kan kanske dyka upp i någon av vå-

ra tidigare notsamlingar.

S. 34: N:o 6, Vi gråta Kung Carlpå ett kärligt maner

Lsr 1, s. 146. Win 12, s. 218 efter Lsr. Vs 86:3, s. 40 efter Win.

(FH s. 61 efter Lsr. SU 6, s. 146, ev. influerad även av en okänd

källa.)
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Dat.: Win 12, noterat datum.

Attr.: Lsr 1.

Den ursprungligaste texten följs utan andra tillägg än några skil-

jetecken. Samstämmigheten inom traditionskedjan från Lsr 1

till trycken är som väntat stor. Vid sina avskrifter ur de författar-

anonyma Wln-volymerna har Völschow inte igenkänt texten

som Bellmans utan fört den till sin samling med visor av okända

auktorer (Vs 86:1-3) - det är ett av hans fåtaliga misstag av det-

ta slag.

Wallen har gjort sin avskrift efter Lsr 1 (se Kring källorna till

Bellmans ungdomsdiktning, s. 30ff), men han har gjort ett viktigt

tillägg som vittnar om hans närhet till textkällan. Efter avskriften

har han noterat: "1767. den 28 Juni som är Leonis dag eller Sa-

lig Herrens 86 födelse dag." Man har alltså firat Karl XII:s födel-

sedag, vars datum justerats med hänsyn till övergången till gre-

goriansk kalender (+11 dagar). Notisen är införd i efterhand.

Varianter:

R. 1: FH: 'Carl XII'. SU (och härefter CU 4, s. 130): 'På Ko-

nung Carl XILs Dödsdag'. — r. 11, sankt Brita, SU: 'Sanct Niclas'.

Ordförklaringar:

R. 11, sankt Brita, den heliga Birgitta. - r. 13, courage, (friskt)

mod! - r. 15, nordiska räfven, se nedan.

Den kritiklösa dyrkan av hjälten Karl XII har, liksom den ensi-

digt negativa bilden av honom som krigisk äventyrare och des-

pot, sitt ursprung i frihetstida värderingar. Några slutsatser om
Bellmans egen uppfattning av Karl XII kan man inte dra enbart

av denna dikt, som att döma av Wallens devota minnesanteck-
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ning har föredragits för ett sällskap som samlats för att högtidli-

gen fira krigarkungens födelsedag. Man skall kanske av försiktig-

hetsskäl jämföra Bellmans situation med den unge Dalins, då

denne hade att förse sällskapet Avazu och Wallasis med glödande

patriotiska Karl Xll-hyllningar till den 30 november utan hän-

syn till skaldens egna värderingar.

Både Bellman och hans publik var naturligtvis medvetna om
att Karl XII inte hade dängt ryssarna sönder och samman, och

de visste mycket väl att "lejonet" fick lämna turkarnas plan med
svansen mellan benen. (Bender är i Bellmans diktning normalt

sinnebilden för nederlag och tillkortakommande.) Syftet med
det patriotiska födelsedagsfirandet avslöjas nog i de sista raderna

- att uttrycka en under året 1767 utsiktslös önskan att ge "Den

nordiska räfven så smilig och röd", dvs. de framgångsrika ryss-

vänliga mössorna, på pälsen. Att döma av den samtida och fort-

satta diktningen anslöt sig Bellman vid denna tid helhjärtat till

en sådan önskan.

Någon melodi har sannolikt aldrig varit knuten till denna dikt.

S. 35: N:o 7, VerIden vill begära I GustafAdolphs ära

Lsr 1, s. 173

Dat.: Lsr 1, innehållsdatering.

Attr.: Lsr 1.

Skålvisan uppträder mot slutet av Lsr 1 , och kan därför dateras

till 1767. Det är högst sannolikt att den tillkommit i samband

med Gustaf Adolfsdagen detta år. Interpunktionen i Lsr 1 har

kompletterats, i övrigt är texten oförändrad.
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Ordförklaringar:

R. 13, Örnen, här sannolikt den habsburgska örnen, Österrikes

kejsare som var Gustaf Adolfs huvudfiende. - r. 17, vällust, i

sammanhanget ett för nutida öron märkligt ordval. Sentimenta-

liteten, förmågan att utvinna lustförnimmelse ur sorgen, omhul-

dades i konsten framförallt under senare delen av 1700-talet. Jfr

Lidners tes "in lacrimis etiam voluptas" - även i tårar finnes väl-

lust.

Bellman ägnade en inte ringa del av sin diktning åt att hylla

kungar på deras högtidsdagar. Föremålet för apoteoserna är i

första hand de regerande kungarna, från 1771 Gustaf III, och

först från 1772 får denna diktning större omfattning (se StU

VII, passim). Tre hyllningar till de historiska hjältekungarna

finns bevarade, förutom denna visa ruris 6 och 13. De har, sär-

skilt de två första, ett påfallande naivt tonfall, ett drag av popu-

listisk propaganda under en tid då man på flera håll önskade en

förstärkning av frihetstidens reducerade kungamakt. (Jfr f.ö. den

tvåstrofiga versionen av "Gustafs skål", motsvarande de två förs-

ta stroferna i n:o 37. Den har samma enkla slagordskaraktär.)

Melodin till N:o 7

Timbren i Lsr 1, "Jag i alla dagar" leder inte direkt fram till nå-

gon känd melodi. Men strofformen visar ett komplicerat möns-

ter, och med hjälp av en metrisk analys hittar man två texter av

liknande typ: "Jag har uti minne", en anonym visa i Win 10 (s.

1) med timbren"Polonesse" och Bellmans egen "Hurra! se min

Fåla" (StU V, s. 16 och 89). Musiken till sistnämnda visa, även

den av polonästyp, trycktes i Bacchi Tempel, öpnadt vid en Hiel-
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tes död 1783 (s. 50-51) och den återges här i melodibilagan till-

sammans med texten till "Verlden vill begära / Gustaf Adolphs

ära" (s. 103)

En upprepning av polonäsens sista fyra takter i Bacchi Tem-

pel-visan (som upprepar dess takter 21—24) och två takter inne-

hållande ett "Chorus: Hurra! hurra! hurra! hurra!" tycks inte hö-

ra till den utformning melodin hade för 60-talsvisorna "Verlden

vill begära" och "Jag har uti minne", och de har därför slopats

här.

S. 36: N:o 8, A propos om Krakau

Bgm s. 187. Dgr 3 s. 65. Eht s. 285. Vhw 6, s. 142. FH, s. 33.

(SU 5, s. 282 efter FH.)

Dat.: [Lsr 2] - inre datering (se nedan).

Attr.: Vhw, FH.

Anders Lissanders fyra visböcker har varit omedelbar källa till

ungdomsvisorna i FH och dess redaktör RA. Sondéns hand-

skrivna samling Ännu otryckta sånger af CM. Bellman (Sdn).

Två av Lissander-handskrifterna saknas (Lsr 2 o. 4), men kon-

trollerbara texter i FH och Sdn, avskrivna efter de tillgängliga

Lsr 1 och Lsr 3, vittnar om att dessas avskrifter är trogna och

omsorgsfulla. Vhw hade varit en möjlig källa - CM. Völschows

avskrifter från omkr. 1788 har nämligen tillkommit i Bellmans

närhet, många av dem efter skaldens manuskript. När det gäller

denna text, och den närbesläktade n:o 9 nedan, har Völschows

förlaga emellertid varit en okänd tidigare avskrift, och Bellmans-

texten har i detaljer tydligt missuppfattats på något stadium av

traderingen.
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I detta fall har FH:s förlaga med största sannolikhet varit den

försvunna volymen Lsr 2, och möjligheten att datera denna har

bidragit till textdateringen. {Kring källorna till Fredmans epistlar,

s. 18ff.)

Avvikelser från huvudkällan:

Rollbeteckningarnas placering i vänstermarginalen har gjorts i

analogi med text N:o 10, tagen efter Lissanders originalavskrift.

I FH är namnen centrerade på egen rad.

S. 36 r. 2. Den inledande chorusrepliken, [Chorus:] A propos om
Krakau (så i Vhw) har av FH:s redaktörer utan rollbeteckning

satts som underrubrik över texten. Av Jensens svar framgår det

tydligt att orden ingår i den dialog som följer. Vhw:s skrivning är

säkerligen den riktiga i detta fall. — r. 5, di äke nu, äh, hva skull

jag säja? di FH: 'di, äke nu ä, hva skull jag säja, di ...'. Inter-

punktionen, som bygger på tolkningen av 'ä' som interjektion,

har gjorts med ledning av Vhw: 'di ä nu, hä hva skull ja säja? att

di ...'

Varianter efter Vhw:

S. 36 r. 1, Vhw: 'Klubben: Nom 1.' (se s. 66 o. 67). - r. 6-7, ty

Krakau ser ni ... I Chorus: Kypare! I Sättfram buteljerna. Vhw: 'ty

Cracau, si nu Kypare, sätt fram Puttellerna, Cracau, Cracau Rys-

sen får, hey gu tår; lätt oss dricka Ryssen rår.' (Jfr var. till s. 37 r,

5-6, 12-13 och 19-24.) I Bgm, Dgr och Eht hör anropet 'Ky-

pare!' till den talade dialogen, ej till sångversen. - r. 18, jag säjer

jag, som herr ålderman, att Vhw: 'Så säjer ja som Herr ålder-

man Ros att ...'

S. 37 r. 2, och kyrktornen synas ända till Stettin, Vhw: 'å kiörktor-

net syns ända till Berlin'. - r. 5-6, Chorus: Kypare! I Rörpå butel-

jerna &c, Vhw:
'

Chorus rör på Puttellerna. - r. 8, elV huru? sak-

nas i Vhw. - r. 10, Turken, Vhw: 'Turckarna'. - r. 12-13, Vhw:
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'Chorus: Kypare byt om Puttellerna. - r. 19-24, Jensens slut-

sång, Vhw:
'

Chorus Kypare ta bortt Puttellerna.'.

Flera av varianterna i Vhw är säkert äkta, dvs. sådana som
Bellman själv vid något tillfälle kan ha använt (t. ex. på s. 36 r.

18 och s. 37 r. 2). Avsaknaden av sånginslag är däremot en lika

säker korruption. Jfr kommentaren till n:o 10 nedan. Völschow

har för dessa texter tydligen använt samma förlaga.

Ordförklaringar:

S. 36 r. 1, Klubben, se nedan. - r. 2 Krakau, Krakow. - r. 3, Jen-

sen, Janke Jensen, "Ordens-ceremonie-mästaren, Oratorn, Pa-

rentatorn samt f.d. constituerade Dansmästaren i choret", pre-

senteras av Bellman som perukmakargesäll och har identifierats

som Johan Henrik Gentz (se Ragnar Ekholms presentation i StU

IV s. 35ff). Han uppträder i Bacchi Orden redan i den första or-

densvisan från den 4 dec. 1766 (Fredmans sång n:o 3). — r. 13,

Lundholm, sannolikt "Bränvinsbrännarn och Riddarn Lund-

holm", identifierad som bryggaren och brännvinsbrännaren Eric

Lundholm (presenterad av Ivar Simonsson och Ragnar Ek i StU

IV, s. 46ff). Introducerad och dubbad till riddare i Bacchi Orden

i visan "Ordens-Härolder tan Edra spiror" från den 4 dec. 1768

(Fredmans sång n:o 2). - r. 17, Stenbit, sannolikt Lars Daniels-

son Stenbit från Söderhamn. Han figurerar inte i Bacchi Orden

utan var en verklig riksdagsman, vald redan till riksdagen

1760—62. Han namnges och utpekas som rättrogen mössa i en

förteckning över mössorna vid denna riksdag, som påträffats i

Arkivet för Rysslands utrikespolitik i Moskva. Kopia i RA:s Ko-

piesamling: "Ofrälse ståndens ledamöter. Riksdagen 1760-62".

S:s roll i Klubben kan närmast beskrivas som inpiskarens. I n:o 9,

s. 38 möter intressant nog en språkligt förändrad Stenbit. — r.
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20, Wojwodar, vojvoder, i det gamla Polen högadliga ämbets-

män.

S. 37 r. 15, [kron]-rackaren, benämning på person som livnärde

sig på så föraktade sysslor att de inte ansågs pålitliga eller heder-

liga, t.ex. bödelsdrängar. Ordet är ibland synonymt med "tatta-

re". — sigill-bevararen, i andra länder, som Frankrike och Eng-

land, en hög ämbetsman med uppgift att vårda rikets sigill. I

Sverige uppbars detta ansvar av rikskanslern.

"A propos om Krakau" - på tal om de rykten som nått Sverige

om Krakows ovissa öde - det är inledningsrepliken, och diskus-

sionen slutar med att utgången är rätt likgiltig för sällskapet,

men man är övertygad om att

Krakau Ryssen får.

Hej, gutår,

Låt oss dricka! Ryssen rår.

Att ryssen rår är man överens om, och det dricker man för, även

om man är oense i småsaker - huruvida Polen omfattar Sibirien,

ligger mitt i havet, på ett berg eller i helvetet. Hela den ryska

flottan ligger hur som helst i Krakow, och det bör ju avgöra sa-

ken. Påståendet kan erinra om spekulationerna i "Collegium Po-

liticum", Holbergs Den Politiske Kandestober, akt II scen 1, där

Wien rekommenderas att bygga en stor flotta till sitt försvar.

Den aktuella situation klubbtablån anspelar på bör vara de

spänningar som Katarina Ilts polska politik skapade och som

under första halvåret 1768 ledde till inbördeskrig i södra Polen.

Det var en politik som gick ut på att härska genom att söndra,

och som förevändning åtog sig Ryssland rollen som skyddsmakt

för de grekisk-ortodoxa dissidenterna i det romersk-katolska Po-
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len. Den ryske ministern i Warszawa, furst Repnin, drev igenom

en lag om lika medborgerliga rättigheter för dissidenterna, vil-

ken ledde till att polsk-katolska patrioter slöt sig samman för att

bjuda motstånd (den "heliga" konfederationen i Bar den 29 feb-

ruari 1768), bl. a. sedan rysk militär gripit biskopen av Krakow

och deporterat honom till Ryssland.

Det handlar om det förspel till Polens första delning 1772

som inleddes med alliansen mellan Fredrik II av Preussen och

Katarina II av Ryssland i april 1764. Den gick bl.a. ut på att de

båda stormakterna skulle verka för att bibehålla Sveriges och Po-

lens författningar, som i båda länderna skapade en partisplittring

vilken var ett hinder för uppkomsten av en stark centralmakt, ett

hinder som gav signatärmakterna möjlighet att med olika på-

tryckningsmedel påverka politiken i dessa deras närområden.

Repnins mission i Warszawa motsvarades av ryske ministern

Östermans i Stockholm

Den för Polen ödesdigra stormaktspolitiken utgör ett åter-

kommande tema i de tablåer och visor Bellman kallade Klubben.

Namnet syftar på det politiska klubbväsen som från 1730-talet

utvecklats i frihetstidens Sverige, närmast efter engelsk förebild.

Melodin till N:o 8

Den lätt varierade strofen "Kypare! / Sätt fram buteljerna" har

säkert sjungits, men till vilken melodi vet vi inte.

Klubben

De politiska partier, hattarna och mössorna, som tävlade om in-

flytandet över fyrståndsriksdagens ständer med dess utskott och

över tillsättningen av rikets råd, var inte som senare tiders parti-
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er riksomfattande organisationer med bas i en valmanskår. Deras

program formulerades av mindre grupper av ideologiskt likasin-

nade med representanter i alla de fyra stånden, men den enskilde

riksdagsmannen var inte som i våra dagar partipolitiskt bunden.

Det gällde därför för både hattar och mössor att värva nykom-

lingar och indifferenta riksdagsmän och att stärka lojaliteten hos

de sina inför varje votering i en viktig fråga.

En metod var att hålla politiska klubbar som lockade till dis-

kussioner och gav möjlighet till övertalning kring öppet bord

med riklig fri förplägnad (jfr krog- och gästabudsscenerna i Må-
nan, s. 13f och 21f). Verksamheten blev särskilt omfattande un-

der frihetstidens sista riksdagar, då partikassorna fick stora för-

stärkningar från de utlänska makter som eftersträvade inflytande

över riksdagspolitiken. Hattarna fick på detta sätt franskt ekono-

miskt stöd fram till början av 1766, medan mössorna också un-

der återstoden av frihetstiden mottog stora belopp från både

Ryssland och England. En Bellmansvisa som nog hade kunnat

ingå i denna volym beskriver mot denna bakgrund livet å la gre-

que - dvs. i enkelhet - som ett sant patriotiskt leverne:

Ett dukat bord

Blott bara det är å la greque

Och glada ord

Gör rolig sällskaps-lek;

Och fast man intet har

Great Pudding, Caviar

Pund Sterling, Roubler till

Så gör man vad man vill

Och krusar aldrig aldrig

Aldrig för någon

För någon enda själ.

Chor.:

Du som jag. Ingens trål.

(1766. StU XIII, s. 79)
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Engelska och ryska delikatesser, pund och rubler, det var vad

mössorna och deras understödjande främmande beskickningar

kunde traktera bestickliga riksdagsmän med. Men deras påtryck-

ningar inskränkte sig inte till en passiv subventionering av parti-

ernas verksamhet. Under riksdagen 1765-66 uppträdde den rys-

ke ministern Österman som inofficiell partichef för mössorna

och kunde påverka sammansättningen både i sekreta utskottet

och i rådet.

Medlemmarna i Bellmans diktade klubbar är mest intressera-

de av att kyparen skall byta ut flaskorna i rask takt. Klubben har

prägel av dryckeslag, men är trots det en politisk klubb, tydligt

färgad av mössornas undfallenhet gentemot sina ryska vänner,

en undfallenhet som i vulgärpropagandan lätt kunde framställas

som fosterlandsförrädisk. Och Bellmans klubbdiktning kan nog

beskrivas som just vulgärpropaganda.

Det är inte lätt att spåra några bestämda partipolitiska prefe-

renser hos den 20-årige skald som skrev Månan, men från och

med 1765-66 års riksdag har Bellman bestämt tagit ställning

mot mössorna. Det är säkert inte betydelselöst att Anders Lis-

sander — från 1765 och framåt hans vän, välgörare och kanske

främste supporter - starkt sympatiserade med hattarna. Samuel

Christian Wallen, en annan av hans största beundrare och um-
gängesvän hos Lissanders, var hattarnas man och utnämndes

som deras kandidat till stadsmajor i Stockholm år 1768. Olof

Kexel, ytterligare en beundrare med tillträde till Lissanders sa-

long, verkade som politisk propagandist med sin tidning Hatten

(1768—69). Andra av hans bekanta och vänner sympatiserade

med hovpartiet som vid denna tid stod hattarna nära.

Den äldsta klubbdikten kan ha tillkommit 1767, under en tid

som man, med en term lånad från Holbergs beskrivning av sin

egen högproduktiva period av komedidiktning, kan kalla Bell-

mans poetiska raptus. Det är runt 1767 Bellman börjar skapa vi-
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sor och estradupptåg i motiviskt sammanhållna serier, i cykler.

Till Bacchusvisorna, där antikens vingud ikläds profana roller i

samtidens stockholmsliv, och till Bacchi Ordensvisorna och

upptågen, där stadens ökända drinkare enrolleras i en fingerad

orden som lånat yttre drag från själva Serafimerorden, sällar sig

nu klubbvisorna och klubbupptågen ett par tre år innan Bellman

inspirerades av sin mest framgångsrika cykliska idé, Fredmans

epistlar.

Gemensamt för alla dessa koncept är deras möjlighet att skapa

grotesk komik genom blandningen av högt och lågt - mytologi

och vardag i Bacchusvisorna, ordensrit och dryckenskap i Or-

densdiktningen, apostolisk förkunnelse och lössläppt krogliv i

den första omgången av epistlar. Ett grepp i groteskens tjänst -

som säkert uppskattades både rått och hjärtligt av den samtida

publiken - var att till Ordens-, Klubb- och Episteldiktningens

personage låna namn och karaktäristika från samtida represen-

tanter för stadens och verkens mer ökända drinkare.

Det är bara i Klubben den groteska komiken används i rent sa-

tiriskt syfte. De andra cyklerna tillkom inte för att förlöjliga my-

tologin, ordensväsendet respektive kyrkans förkunnelse och Pau-

li brev, men det politiska klubblivet, enkannerligen mössornas,

görs medvetet löjligt när Bellman framställer medlemmarna som
stupida kannstöpare, och när han bland deras medlemmar intro-

ducerar komiska gestalter från sin groteska ordensfantasi.

Vi har fem "Klubbar" bevarade - ursprungligen torde det ha

funnits åtminstone sju. Anders Lissander, som bättre än någon

annan kunde bevaka Bellmans produktion under denna tid, har

under februari 1769 upptecknat den som börjar "Purpur bror

lilla, äke dä en röd färg den, va?" (här n:o 10) i början av den

tredje delen av sin samling, och han kallar den "Klubben No 5".

I den första delen av hans vissamling ingår inte någon av dessa



64 Kommentar

visor eller dialoger, men åtminstone någon bör ha funnits i den

andra del som nu i likhet med den fjärde saknas. I FH ingår

"Klubben N:o 5" med nummer och läsarter i detalj övertagna

från Lsr 3, men den föregås där av "Klubben N:o 4", "A propos

om Krakau", som av innehållet att döma bör ha tillkommit un-

der 1768, det år till vilken den försvunna Lsr 2 kan dateras. Att

denna innehållit "A propos om Krakau" numrerad som n:o 4 är

alltså ingen djärv gissning. Den kan ha innehållit i varje fall yt-

terligare en klubbtext, den som börjar "Det var rätt curieust;"

och som togs upp bland Fredmans sånger som sång n:o 13. Var-

ken i FH eller Sdn har Sondén intresserat sig för tidigare tryckta

texter, varför det var naturligt för honom att förbigå denna 1791

publicerade text om den funnits eller finns med i Lsr 2.

Med hänsyn till Lissandervisböckernas aktualitet och närhet

till Bellman kan vi nog utgå från att deras numrering av "Klub-

ben No 5" liksom Sondéns numrering av "Klubben N:o 4" är

ursprungliga. En av de tre klubbarna med tidigare nummer har

varit nuvarande Fredmans sång n:o 13, som med ledning av in-

nehållet kan dateras till 1767/68, men två av dem saknas eller är

oidentifierade. I övrigt kan sviten överblickas:

Klubbarna N:ris 1, 2 o. 3:

En av dessa har varit nuvarande Fredmans sång n:o 13. I den ta-

lar en "politicus" om den våldsamma uppskrivning av det svens-

ka växelmyntets värde som mössregimen till priset av ett förla-

mat näringsliv lyckades fullborda vid början av hösten 1767.

Han talar också i rätt allmänna ordalag om det utsiktslösa för

andrarangsmakter att föra en självständig politik i skuggan av

stormakternas kabinettspolitik. Hans åhörare är likgiltig för allt

utom det som bjuds på klubben: "Består du mig bränvin, och pi-

por och krus / Jag agtar en Krona liksom en Cardus". Texten kan

mycket väl ha tillkommit under slutet av 1767. I FS 1992 date-
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rade jag den till 1768 därför att jag — felaktigt - utgick från att

Völschows numrering, "Klubben Nom: 3", var ursprunglig. De
övriga två av de tidigaste klubbtablåerna är som nämnts okända

eller oidentifierade.

Klubben N:o 4:

"A propos om Krakau". Av innehållet kan den som nämnts ovan

dateras till tidigast våren 1768. Att den av allt att döma ingått el-

ler ingår i den saknade men dateringsbara Lsr 2 pekar på att den

senast kan ha tillkommit i januari 1769, men en datering våren

eller sommaren 1 768 är troligare med hänsyn till att Krakow bör

ha varit ett aktuellt samtalsämne vid tillkomsttiden.

Klubben N:o 5:

"Purpur bror lilla, äke dä en röd färg den, va?" kan inte dateras

närmare med hjälp av innehållet, men den har skrivits av i Lsr 3

i februari 1 769 och kan med hänsyn till föregående inte ha varit

mer än högst ett halvår gammal vid denna tidpunkt. Klubbmed-

lemmarna tillvitas en otäck främlingsfientlighet riktad mot po-

lacker.

Klubben N:o 6:

"Gubbarna satt sig att dricka", sedemera Fredmans epistel n:o

18, uppträder i Lsr 3 under rubriken "Klubben No 6"
i en posi-

tion som visar att avskriften har gjorts under perioden mars—maj

1770. Klubbmedlemmarna presenterar sig här som "Preusische

Soldater" och deras supande mynnar ut i skålarna "Die Kajserin!

/ Der Kajser!" och "Hej alliance". Jag drar slutsatsen att visan har

tillkommit efter mötet i Neisse i augusti 1769, då kejsarriket Ös-

terrike ingick som tredje sida i den triangel som tre år senare

skulle kväva Polen.
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Klubben. Schelden den 9. Octob: 1785

"Mycket nytt i dessa tider" är sen, och den uppträder bara i Völ-

schows avskrift från 1787 (Vhw 6). Där kallas den "Klubben

Nom: 4", men numreringen avser bara den plats Völschow givit

den bland de fyra klubbtexter han fångat upp. Som ett eko från

de äldre klubbarna låter replikväxlingen om Polens fortsatta ut-

satthet, men "kannstöparen" ordar denna gång om ett annat

stormaktspolitiskt rävspel, och Völschows rubrikdatering till år

1785 är av innehållet att döma riktig (se kommentaren till n:o

19, s.92f).

Tematiskt ansluter sig Fredmans epistel n:o 45, "Tjenare Moll-

berg, hur är det fatt?" nära till klubbvisorna, men här är perspek-

tivet omvänt. Visans hjälte Mollberg avslöjar sin sympati för Po-

len genom att spela "Drottningens Pålska i Pålen, G dur", men
huliganerna på krogen Rostock, som för den skull ger honom
stryk, är som hämtade från de tidigare klubbtexterna. Jag har da-

terat episteln till tiden mellan 5 augusti 1772, tiden för genom-

förandet av Polens första delning, och den 19:e samma månad,

när Gustaf III:s maktövertagande officiellt gjorde slut på oron

för att Sverige skulle få dela Polens öde.

S. 38: N:o 9> Purpur bror lilla, äke dä en rödfärg den, va

Lsr3, s. 2. Vhw 6, s. 143. (FH, s. 36 efter Lsr )

Dat. och attr: Lsr .

Lissanders avskrift följs här — liksom i FH — utan avvikelser. Völ-

schows avskrift härstammar från omkr. 1788. Några av hans läs-

arter vittnar om att han utgått från en skriftlig förlaga, sannolikt
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ej av Bellmans hand som han torde ha varit väl förtrogen med.

Se nedan.

Varianter i Vhw:

S. 38 r. 1, Vhw: 'Klubben: Nom 2.' (se s. 57 o. 65). - r. 4, Han
är red men, Vhw: 'han är, är red men' - r. 6-12, Vhw:

'

Stenbit

Ro du mit tin slup, ja kan dicke tu vill lifte ancker, jag har mine

egne dancker, du vill kerne lyfte ancker, raisonere inte mer där-

om, men nu till din lille flaske kom, hi ha hey da.' (Som rimmad

prosa. Jfr kommentaren till n:o 8, s. 57, om Vhw:s avsaknad av

sånginslag även i "Klubben N:o 4".)

S. 39 r. 8-9, för hvar suck som gått ur dygdige medborgares bröst,

Vhw: 'för hvar suck som - gu tår - dygdiga medborgares bröst'.

Uppenbart läsfel hos Völschow eller i tidigare avskrivarled. - r.

11—13, spetie Rikstalern undt Carolinen undt theres echen Panco,

ta mej djef— Vhw: 'spetie Reichsthaler und deras gylln Banco ta

mej diefveln. - r. 15-19. Texten skrivs som löpande prosatext,

jfrs. 38 r. 6-12.

Ordförklaringar:

S. 38 r. 2, Lundholm, se komm. till n:o 8, s. 58 ovan. — äke, är

icke. - r. 3 Halling, det är osäkert vem som stått modell för Bell-

mans klubbmedlem. "Halling, Sockerbagare; flyttade en vacker

dag sin skylt midt öfver gatan, med denna sinnrika inscription:

'Här bor sockerbagaren Halling, som tilförene bodde midt öf-

ver'" - så presenterar Bellman en Halling som liksom Lundholm

av honom gjordes till riddare i Bacchi Orden. ("Personerna",

Fredmans sånger. Citatet är kursiverat i ou.) Ivar Simonsson pre-

senterar den framgångsrike sockerbagaren Johan Halling i StU

II, komm. s. 27. Sockerbagar Halling introduceras i Bacchi Or-
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den i visan "Ordens-Härolder tan Edra spiror", senare Fredmans

sång n:o 2, från den 4 december 1768; han var m.a.o. aktuell för

Bellman vid tiden för tillkomsten av denna klubbtext. Under

riksdagen 1765-66 representerades emellertid borgarna i Kungs-

backa av en riksdagsman Halling. Vid omröstningen om hur

man skulle bestraffa hattarnas avgående riksråd röstade han för

en hård linje - han bör alltså ha varit en rättrogen mössa och vid

sidan av Stenbit tänkbar som måltavla för Bellmans satir. Hal-

lings samstämmighet med Lundholm gentemot Stenbit gör det

emellertid troligast att sockerbagaren och Bacchusriddaren är

den gestalt som föresvävat Bellman. - r. 4 Stenbit, riksdagsman,

se ordförklaringarna till föregående text. - changerer, bleks. Pur-

pur var det mest beständiga röda färgämnet. Stenbit syftar när-

mast på vad denna färg symboliserade: kungamakten, se nedan.

- r. 6, Ro tu manfram medtin schlup, Räck du fram glaset [, så att

jag får fylla på]. — r. 10, Raitsonere, resonera.

S. 39 r. 3, Gehorsamer diener, er lydige tjänare (ty. hövlighets-

fras). — r. 5, classification (här), beskrivning. — then premier mi-

nister Stenbit torde syfta på den ryske ministern i Warszawa,

furst Repnin, som "dirigerade" den polska inrikespolitiken ge-

nom att skickligt utnyttja landets inre motsättningar (se ovan, s.

60) .
— r. 11, tucader undt spetie Riksdalern undt Carolinen, duka-

ter, riksdaler specie och karoliner — det första ett guld-, de senare

silvermynt med högt och beständigt värde. — r. 12, Panco, ban-

ko (-sedlar), beteckning på de vid denna tid i Sverige svårt infla-

tionsangripna pappersskiljemynten.

S. 40 r. 1, lujve, mössa - här som partibeteckning.

Om Klubben — se s. 60 ovan.

Stämningen på Klubben är här en annan än i "Klubben N:o 4"

där det råder hjärtlig samstämmighet. Den kungliga purpurn är
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för Halling lysande röd, för Stenbit tappar den färgen. Den till

synes nonsensbetonade inledningen har som bakgrund en kon-

flikt mellan kungen och det av mössorna tillsatta rådet under

1768. Mössornas hårda deflationspolitik (se ovan, s. 64) hade

skapat ekonomiskt kaos - kreditväsendet var lamslaget och riks-

banken hade ingen möjlighet att lösa in sedlar till den nya kur-

sen. Kungen ville få en ändring till stånd och begärde därför in-

kallandet av en urtima riksdag, något som i detta läge skulle föra

hattarna och deras nuvarande bundsförvanter i hovpartiet till

makten. Mössorna vägrade i förtröstan på att Katarina II av

Ryssland skulle hjälpa upp finanserna enligt det löfte hennes

Stockholmsminister Österman hade vidarebefordrat. I december

kulminerade konflikten då Adolf Fredrik, understödd av kron-

prins Gustaf, hotade att lägga ned regeringsmakten om inte en

ny riksdag sammankallades. Rådet var till en början kallsinnigt

och menade sig kunna regera med hjälp av kungens namnstäm-

pel, men då det visade sig att en stor del av de verkställande

myndigheterna och domstolarna ställde sig på kungens sida föll

man under protester till föga. Ett par månader efter dessa hän-

delser skriver Lissander av texten där mössornas riksdagsman

Lars Danielsson Stenbit från Söderhamn först hävdar att den

kungliga purpurn håller på att blekna och på slutet får en spark i

ändan, så eftertrycklig att han avsvär sig sitt parti. Men - ryssen

är fortfarande hans vän.

En märklig omständighet är att Stenbit, som i "Klubben N:o
4" talar den obrutna svenska som säkert var den verklige Stenbits

idiom, här talar en rotvälska, kanske mindre utpräglat nordtysk

än Jergen Puckels och Benjamin Schwalbes. Den kan inte som i

deras fall markera den talandes ursprungsland. Snarare avspeglar

den hans osvenska sinnelag: "en Ryss uti mitt hjerte por" och -

varav hjärtat är fullt därav talar munnen. Vissetligen inte ryska,

men i alla fall osvenska.
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De fördomar mot polackerna som Bellman låter Halling väd-

ra (s. 38 r. 13f, s. 39 r. 7f) har lånat sin färg från den hetspropa-

ganda mot jesuitorden som kulminerade vid denna tid. (Påve

Clemens XIV tvangs upphäva orden 1773.) Det är naturligt av

två skäl. Dels betraktades de polska jesuiterna, som redan under

kung Sigismund hade fått starkt politiskt inflytande, av hävd

som den svenska protestantismens argaste fiende, som antikrists

lömska redskap. Dels motiverade Rysslands företrädare sin in-

blandning i Polens inre angelägenheter med att dess ickekatolska

invånare behövde beskydd mot landets katolska fundamentalis-

ter (jfr kommentaren till "Klubben N:o 4", s. 59f).

Melodin till N:o 9

Den upprepade strofen "Jack har mine eckne tancker" har sä-

kert, liksom motsvarande upprepningsstrof i föregående text,

"Klubben N:o 4", sjungits, men hur vet vi inte heller i detta fall.

Av variantapparaterna framgår rätt tydligt att dessa melodier va-

rit stumma redan för Völschow då han skrev ned texterna under

senare delen av 1780-talet.

Rotvälskan här kan föra tankarna till Marktschrejerrollerna i

Tilfälle gjör tjufven och Mantalsskrivningen. I den senare finns

också en liknande refrängsång, "Ta werden sie sehen schene Sa-

chen", men man kan därav inte dra några slutsatser om en melo-

disk släktskap.

S. 41: N:o 10, Tappert mod

Lsr3, s. 6. (FH, s. 64; SU 5, s. 369 efter Lsr)

Dat. o. attr.: Lsr.
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I Lsr 3 är texten packad - verserna skilda åt med tankestreck som
ersätter ev. skiljetecknen vid radslut. Dessa har införts här, men i

övrigt återges textförlagan här liksom i de tidigare trycken utan

avvikelser.

Ordförklaringar:

S. 41 r. 11, mordhvilan, sin dödliga viloplats. - r. 14, af, på

grund av. - r. 17, Martis plan, slagfältet. — r. 19, två> tvätta.

S. 42 r. 4, lod, kulor. - r. 7, värfda, förvärvade.

FH 1985 publicerades innan Lsr 3 hade blivit återfunnen, dvs.

innan det fanns någon säker grund för datering av denna

"Marsch". Med ledning av textens för Bellmans diktning ovan-

ligt krigiska innehåll föreslog jag där en datering till sent 1780-

tal, till perioden för Bellmans beredskapsdiktning under Gustaf

III:s krig mot Ryssland. Nu vet vi att texten har tillkommit se-

nast vid början av 1769, men vad som vid denna tidpunkt kan

ha föranlett Bellman att ta till dessa krigiska tongångar kan man
bara spekulera kring. Det kan handla om en allmän oro för lan-

dets utrikespolitiska situation. Hösten 1769 slöts ett förbund

mellan Danmark och Ryssland, en skärpning av tidigare avtal

som innebar att man vid behov med vapenmakt skulle hindra en

förändring av det svenska statsskicket.

Melodin till N:o 10

Lissanders rubrik vittnar ju tillsammans med innehållet i visan

om att den sjungits till en marschmelodi. Vilken vet vi inte, och

den metriska strukturen återfinns inte på något annat ställe i

Bellmans diktning.
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S. 43: N:o 11, Slå tidebockren upp i dag

Lsr 3, s. 17. Sdn 2, s. 51 efter Lsr. (EU 2, s. 20 efter Sdn.)

Dat. Lsr, rubrik.

Attr.: Lsr .

Från Lsr 3, som här följs troget så när som på rubriken, till tryck-

et i EU 2 är traderingslinjen rak. Rubriken har liksom här änd-

rats i Sdn 2 och EU 2, i övrigt uppträder inga textvarianter. Lsr

2:s sparsamma interpunktion har supplerats.

Avvikelse från textkällan:

Rubriken i Lsr 2 lyder "Ofwer samma tillfälle" och syftar på dess

föregående text, "Wid LandtMarsk: walet i Nork: d: 22/4 1769"

(se nedan).

Ordförklaringar:

R. 2, tideböckren, krönikorna, historiböckerna. - r. 6 Din frihets

stafi staven var lantmarskalkens, riddarhusets och den i rang

främste talmannens ämbetstecken. Här blir den en symbol för

den frihet hela riksdagen hade att värna.

Val av talmän var de fyra ståndens första åligganden när en ny

riksdag samlades. Valen ledde ofta till hårda duster, eftersom ut-

fallet visade vilket parti som hade den dominerande ställningen

inom resp. stånd. Under och efter 1765-66 års riksdag hade

mössorna, på grund av sin hårda politik samt partiets beroende

av ryska pengar och intressen, förlorat i popularitet. (Det var in-

te minst hoppet om ett riksdagsarbete ostört av inflytande från

främmande beskickningar som gjorde att riksdagen denna gång
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Fredrik Axel von Fersen. Målning av G. O. Björck efterporträtt av

G. Lundberg. Privat ägo. Foto Statens Konstmuseer.

förlades till landsortsstaden Norrköping.) Hattarnas talmans-

kandidater segrade i alla stånden, och adeln valde Axel von Fer-

sen till lantmarskalk för tredje gången. Tidigare hade han erövrat

posten 1755 och 1760.
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I Lsr 3 föregås Bellmans hyllningsvisa av en liknande, diktad

av hans vän och skaldebror Samuel Oluf Tilas, till samma melo-

di:

Wid LandtMarsk: walet i Nork: d: 22/4 1769

Så gläd dig nu [du sanna dygd] pag: 5

Kom Swenska hiertan fägnen Er

Wår rätta dager gryr

Man wåld och dumhet kufwad' ser

Dess mörka dimma flyr

Uppå wårt Swenska Riddarhus

Måst ondskan stå med skam

Wår Herre sade: Warde lius

Och Fersen blänkte fram.

Melodin till N:o 11

Det är uppenbart att Lissander upptecknat Tilas 'och Bellmans

hyllningar till von Fersen samtidigt, inte bara rubrikens datum

utan också melodihänvisningen till "Så gläd dig nu [du sanna

dygd] " har de gemensam. Denna timbre ger oss inte omedelbart

någon melodi, men den karaktäristiska och rätt vanliga strofty-

pen gör det troligt att den hör till den stora parodifamilj vars

centrum är "När vi vid våra tidsfördrif", att den m.a.o. har sam-

ma melodi som n:o 2 i denna volym. Förbindelsen är dock hy-

potetisk.

S. 44: N:o 12, Neptun uppå böljan skiner

Lsr 3, s. 39. Sdn 2, s. 53 efter Lsr. (EU 2, s.21 efter Sdn)

Dat. Lsr, rubrik.

Attr.: Lsr.
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Lsr-texten följs här utan avvikelser.

75

Variant:

R. 3, lyftes, Sdn: 'hissas' - understruket, men med originallydel-

sen skriven ovanför. EU: 'hissas'.

Ordförklaringar:

R. 2, Neptun (rom. myt.), havets gud. - r. 4, mariner, sjömän. -

r. 5, Carlskronas ädla tropp, sannolikt amiralitetskollegium, flot-

tans förvaltningsorgan som 1680-1774 hade sitt säte i Karlskro-

na. - r. 9, martialska, militära, krigiska. - r. 17, Themis (grek.

myt.), rättvisans gudinna. Svenska Themis, den svenska rättvisan.

Riddarhusets hållning i en för den svenska marinen och flottba-

sen i Karlskrona avgörande fråga skall "denna dag", mot slutet av

1769-70 års riksdag, avgöras genom omröstning. De som leder

"skeppet" i andra strofen är alltså inte den första strofens sjömän

och deras befäl utan Sveriges riksdag. Sekreta utskottets proposi-

tion i försvarsfrågan gick ut på att man, i den mån det var eko-

nomiskt möjligt, skulle återgå till de planer som gällt före de

långtgående besparingar som 1765-66 års riksdag beslutat. För

flottans del innebar detta att den finska skärgårdsflottan skildes

från amiralitetet i Karlskrona och blev arméns flotta. Orlogsflot-

tan däremot koncentrerades till Karlskrona genom att den s.k.

Göteborgseskadern överfördes dit. Ärendet var i alla distanser

slutbehandlat fyra dagar före riksdagens slut den 30 januari

1770.

Det är ovisst vad som har fått Bellman att engagera sig i Karls-

kronas problem, men han hade vänner inom flottans officerskår,

och deras oro har tydligen smittat av sig. Jfr även kommentaren

till n:o 10, s. 71.
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Ingenting tyder på att texten har haft någon melodi, varit avsedd

att sjungas.

S.45: N:o 13, Kung GustafAdolphs dag vifira

Lsr3, s. 110. Sdn 2 s. 54 efter Lsr. (SU 6, s. 145 efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Lsr:s text följs här med en komplettering av den alltför sparsam-

ma interpunktionen. Hart när lika trogen mot originalet är P. A.

Sondéns avskrift (Sdn) och hans tryck.

Varianter:

SU (men ej Sdn) har en utförligare rubrik: "På Konung GUS-
TAF ADOLFS Dödsdag, / d. 6 November".

R. 13, van, SU: 'vant'.

Ordförklaringar:

R. 3, Så länge Sverige är självständigt. - r. 17, vicklarjag, rullar

jag ihop. - min duk, min målning.

Jfr n:o 7, s. 35.

Troligen är detta inte någon visa, texten har inte haft melodi.

S. 46: N:o 14, Det är vår skål, tag glas i hand

Lsr 3, s.110. DA 24/11 1770.(Kring källorna till Fredmans

epistlar, s. 12, efter Lsr. N. Afzelius: Allehanda dikter, skålarna 5,

9 o. 10 efter DA.)
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Dat.: Lsr, rubrik.

Attr.: Lsr. Det skall noteras att Afzelius, som ej kände till Lsr 3,

intuitivt tillskriver Bellman författarskapet.

Avvikelser från källan:

Lsr:s rubrik, '10 Skålar samma dag, syftar på föregående text i

Lsr 3, "Milde Kung, nu se wi nog" med överskriften "24/11

1770", också den av Bellman (StU VII, s. 5). Interpunktionen är

kompletterad, bl.a. har utropstecknen tillagts här.

Ordförklaringar:

S. 46 r. 7, Vår milda Kung och Drottnings, Adolf Fredriks och Lo-

visa Ulricas.

S. 47 r. 7, Varma vattnet, det svavelhaltiga källvattnet i Aachens

kuranstalt. - r. 9, sirener (grek. myt.), varelser med fågelkropp

och kvinnohuvud som med sin förföriska sång lockade sjömän

att segla i kvav (Odysséen, Argonautersagan). - utan qual, - utan

att vålla kval, olycka.

Den 24 november 1770 återvände prins Carl från en hälsokur i

Aachen. Händelsen tilldrog sig stor uppmärksamhet - bl.a. i

form av flera hyllningsdikter som publicerades i Dagligt Alle-

handa - bland dem den ovannämda Bellmandikten "Milde

Kung, nu se wi nog". Äldre historiker (som Carl Gustaf Malm-
ström) har menat att detta "massmediala" ståhej iscensattes av

mössorna med syftet att utså split inom kungafamiljen mellan

den hemkommande prins Carl och kronprinsen Gustaf, vars av

mössorna fruktade resa till Frankrike uppskjutits i avvaktan på

arvprinsens hemkomst.

Minst av allt kan man misstänka att Bellman vid denna tid

skall ha gått mössornas ärende. Malmström och andra har saken
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rätt i att de spänningar mellan Gustaf och Karl som träder i rätt

öppen dager under kriget mot Ryssland (och som påverkade her-

tig Karls agerande som regent efter broderns död) kan spåras

långt tillbaka i tiden. Men Bellman undvek konsekvent att ta

ställning - han fortsatte att hylla hertigen som medlem av

kungahuset också under tider då det var mindre opportunt.

De två sista skålarnas maritima prägel förklaras av att prins

Carl redan vid födelsen utnämndes till amiral.

Någon eller några av de fyraradiga skålarna kan givetvis ha

sjungits, men det är i så fall ovisst vilka och till vilka melodier.

S. 48: N:o 15, Svenska hierta I nalckas dittförsvar

Fotostatkopior av egh. manuskript, Autografsamlingen, Bellman,

KB. (Samlaren 1916, s. 126 o. 132. "Svenska hierta / nalckas ditt

försvar", den första sångtexten, är publicerad separat i StU VII,

s. 133.)

Dat.: Egh rubrik.

Originalet är ett folioblad på vilket Bellman skrivit ned "Svenska

hierta / nalckas ditt försvar" på den ena och "Ach Swenska Gus-

taf, är du nu Kungen" på den andra sidan. Gustaf Lindsten be-

handlar dokumentet och återger dess textinnehåll i uppsatsen

"Några okända dikter af Kellgren, Leopold och Bellman" i Sam-

laren 1916. Dessvärre har originalet sedan dess försvunnit. Såväl

Lindstén som Olof Byström drar slutsatsen att de sista raderna

på originalets första sida, "Siungom Dahlkarlns visa / fritt och

lätt" syftar på den omstående visan "Ach Swenska Gustaf, är du

nu Kungen". Helt säkert förhåller det sig så. Uppvaktningen kan
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ha tillgått på så vis att någon - kanske Bellman själv - sjungit

den första sången, uppvaktningsvisan, och att ett antal medage-

rande (att döma av formen Siungom) sedan klämt i med den nai-

vistiska petitionsvisan. Byström menar att den senare är en ano-

nym visa och har därför inte återgivit den i text- eller kommen-
tardelen till StU VII.

Nu är emellertid båda texterna skrivna med samma hand,

utan tvekan Bellmans, och båda innehåller hans egna textänd-

ringar, av vilka några med säkerhet är gjorda under pågående

nedskrift (se nedan). Papperet har, i likhet med andra som funnit

vägen till den Knöska samlingen, utseende av ett koncept. Till-

sammans med omständigheten att "Ach Swenska Gustaf, är du

nu Kungen" är skriven till den i vissammanhang synnerligen

ovanliga melodi som Bellman ett knappt år tidigare använde till

epistel n:o 23, "Ach du min Moder! säj hvem dig sände" vittnar

detta entydigt om att Bellman är upphovsman också till den av-

slutande petitionsvisan. (Melodin framgår mindre tydligt av

Lindstens återgivning, eftersom han utelämnar strofslutens "Fl. -

" och följande textrepriser.)

Bellmans textändringar:

S. 48 r. 14, ( delningssätt (ändring i raden, vid nedskriften) - r.

16-17. Raderna är strukna och Bellman har i två omgångar skri-

vit ny text, över rad, vid sidan om rad och under den avslutade

texten. Dessvärre kan jag inte tolka ändringarna, varför jag lik-

som Lindsten nödgats återge en avfattning som inte var Bell-

mans slutliga.

S. 49 r. 1, Ach Swenska Kxmg Gustaf (ändring i raden, vid ned-

skriften). - r. 18, derjemte samt Sjelf... 'derjemte' är skrivet i väns-

termarginalen, alltså tillagt efter strykningen (i efterhand, osä-

kert när). - r. 19, atsft mitt bröst... at' på samma sätt tillskrivet i

marginalen. - r. 27 o. 29, och bären wördad.
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Avvikelse från originalet:

S. 49, r. 5. Ett kommatecken vid radslutet har utelämnats.

Ordförklaringar:

S. 48 r. 14, delningssätt, split. — r. 16-17. Meningen torde vara

att kungen inte uppträder som välvillig despot utan som monark

i en rättsstat.

S. 49 r. 7, mödan länat, ägnat min arbetskraft åt. - r. 14 o. 28 FL,

Flauto, flöjt. - r. 24, ondskones, ondskans.

Uppvaktningen ger ett lätt absurt intryck. Byström gissar att pe-

titionärerna har varit riksdagsmän, som representerade Dalarna i

bondeståndet och som på detta sätt har velat vinna den nye

kungen för någon egen sak inför riksdagens öppnande. 1771-72

års riksdag var redan samlad, och kungen skulle dagen efter, den

25 juni, hålla sitt inledningsanförande inför ständerna.

Det är svårt att tänka sig en samling riksdagsmän bakom peti-

tionsvisans hjärteknipande lamentation — till riksdagsmän valdes

inte daglönare, de utgjordes av bönder, dvs. av arbetsgivare och

inte av arbetstagare. "Arbetar n" i visan leder snarare tankarna till

de fattiga dalkarlar och dalkullor som när dagsverkena i hem-

socknarna tröt vandrade ner till Stockholm för att ta tillfälliga

arbeten i staden. Det är väl inte helt otänkbart att en godhjärtad

Bellman, van att snickra ihop rimmade petitioner för egen och

andras räkning, kan ha tagit sig an deras sak. Att en sådan upp-

vaktning togs emot av kungen under den bråda tiden efter hem-

komsten från Frankrike och under riksdagens öppningsskede vo-

re mindre märkligt än det låter. Jag citerar Beth Hennings:

Gustavs debut som kung i Sverige tycktes lycklig. Han gjorde synbarli-

gen allt både av inneboende lust och av klok beräkning för att vinna
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allmänhetens sympatier. Tre gånger i veckan höll han öppen mottag-

ning, då vem som ville, hög som låg, fick frambära sina önskemål.

{Gustav III, 3:e uppl. Sthlm 1966.)

En annorlunda tolkning skall kanske inte helt uteslutas. Det kan

från början till slut röra sig om ett bellmanskt upptåg, en till sin

anda rojalistisk parodi på en mottagning av det slag Beth Hen-

nings talar om. För detta talar språket i "Dalkarlens wisa" - för

att vara en allvarligt menad petitionstext i visform är det bonds-

ka idiomet väl brett. Också det udda melodivalet skulle få sin

förklaring vid en sådan tolkning: endast en publik som var för-

trogen med Bellmans aktuella visrepertoar och kände till episteln

om Fredman i rännstenen skulle kunna uppfatta dess durbeto-

nade menuettmelodi som lamentativ, som en parodisk klagolåt.

Mot paroditolkningen talar möjligen den exakta bestämningen i

Bellmans egenhändiga rubrik.

Melodierna till N:o 15

Dalkarlarnas audiens inför den nye kungen är genomregisserad

av Bellrnan. Den inleds med en braskande kungahyllning, och

för den har Bellrnan utgått från en mycket durstämd marsch, el-

ler valthornsstycke som melodin kallas i Åkn, där den är ned-

tecknad framför den glada bellmanska dryckesvisan "Kära brö-

der! / Klart och ljuvligt vin" (Åkn s. 137). Bellrnan har använt

den många gånger, och den behandlas utförligt i melodikom-

mentaren till den likaledes bacchanaliska "Har jag blott en tro-

gen vän ell' två" i StU XIV, s. 59f Nu var melodivalet mycket

lämpligt. Den 30 maj, vid den nye kungens hemkomst från den

resa till Paris han anträtt som kronprins, hade han till samma to-

ner hyllats med visan "Käre Bröder / Drickom Gustafs skål!",

publicerad i Dagligt Allehanda den 3 juni. Den är också publice-
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rad i StU VII (s. 8) vilket är förklarligt eftersom Völschow har

tagit upp den i Vhw 3, bland "Visor af... Bellman". Olof Berg-

klint har emellertid också tagit med den, bland "Skrifter af Sa-

muel Olof Tilas" (Werner 77, s. 6). Bergklints attribution är mer

samtida med texten och måste nog ges företräde framför Völ-

schows som är utförd betydligt senare. (Jfr resonemanget kring

upphovsmannaskapet till n:o 36, s. 151f) I fråga om "Svenska

hierta" råder emellertid ingen tvekan om Bellmans författarskap.

I melodibilagan (s. 104) återges melodin efter Åkn.

Audiensen avslutas med en petition i klagande ton, och till

den har Bellman utgått från en melodi, genom sin tidigare text

lika laddad med introvert lamentation som den inledande var

laddad med utåtriktad glädje — melodin till Fredmans epistel n:o

23, "Ach du min Moder! säj hvem dig sände"! Det är djärvt, men
kungen har vid det här tillfället knappast känt igen den och fått

några associationer till Fredmans soliloquium. Om nu sången

varit avsedd för hans öron (se ovan).

Det förefaller som om den senare sången framförts av flera

unisont. Bellman låter den "Beswaras af fleuter" som rubriken

till "Ach du min Moder" uttrycker det i Lsr 3. Hur har det gått

till? Har sångarna visslat flöjtsolot unisont (gräsliga tanke), eller

har en flöjtist varit engagerad? Melodin till "Dalkarlens wisa"

återges i melodibilagan efter den tidiga epistelmusikhandskriften

Vf38a.

S. 50: N:o 16, Riddersmän medglans och dygd

Lsr 3, s. 156 Win 14, s. 140. Vhw 3, s. 48 efter Win. Sdn 2, s.58

efter Lsr. (EU 2, s. 32 efter Sdn 2.)

Dat.: Lsr, innehåll.

Attr.: Lsr.
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Texten i Lsr 3 återges här med tillägg av interpunktion - förla-

gan har endast punkt vid strofslut och kommatecknet på r. 14.

Inga betydande varianter förekommer i källmaterialt. Det är

fullt möjligt att texten i Win 14 (från 1772) också går tillbaka på

Lsr-avskriften.

Varianter:

R. 1 , EU 2 har en överskrift som är Eichhorns eget tillägg: 'Till

Riddarhuset samma dag'. Den syftar på utgåvans föregående

text, "Fädrens dygd och hjeltars sinne" (här följande text), som i

EU:s källa liksom redan i Lsr 3 står omedelbart före "Ridders-

män med glänts och dygd". — r. 4, Trifs, Vhw:
c

fins\ - r. 10, ut-

gjut, Win: giut ut'.

Win och Vhw saknar korusmarkeringarna.

Ordförklaringar:

R. 3, Wasa stammens, Vasaättens. Gustaf III hörde visserligen till

huset Holstein-Gottorp, men hans farmors farmors morfar var

Karl IX, och att åberopa denna avlägsna släktskap med Vasaätten

stärkte intrycket av nationell historisk legitimitet, av att han för-

de arvet efter de historiska hjältekungarna vidare. - r. 11, Sveri-

ges ära, omsorgen om Sveriges ära.

Efter Adolf Fredriks död den 12 febr. 1771 samlades riksdagen

den 13 juni med anledning av tronskiftet. Förhoppningarna om
att Gustaf III bättre än sin far skulle kunna överbrygga landets

uppslitande partimotsättningar var stora på flera håll. Många
önskade en författningsreform som skulle möjliggöra en stabila-

re ekonomisk politik och en självständigare hållning i utrikespo-

litiken, och framförallt inom hovpartiet förväntade man sig att

Gustaf III skulle ta ett initiativ i sådan riktning. Det gjorde han

ju också - genom sin statskupp den 19 augusti 1772.
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Bellmans skål hälsar riddarhusets medlemmar välkomna till

riksdagen

Melodin till N:o 16

Varken Lsr eller Win lämnar information om visans melodi. En
strukturell jämförelse visar dock ett tveklöst samband med Bell-

mansvisorna "Bacchus reste till Turki" (StU XIV, s. 103) och

"Konungen i Portugal" (StU XIV, s. 116). Melodin till sist-

nämnda finns utskriven i Åkn på s. 200 (den återges i kommen-
tardelen till StU XIV, s. 174f). Åkn-melodins metriska överens-

stämmelse med dessa visor är inte fullständig, och en rekonstru-

erad melodi används i musikbilagorna i StU XIV och här (s.

106). Åkn:s åttondelstrioler i takt 13-14 har ersatts med
fjärdedelstrioler, och hans två fjärdedelar i takt 15 har ersatts av

två takter med vardera en halvnot.

Uppdelningen i solo och korus i "Riddersmän med glans och

dygd" återspeglar tydligt kontradansens uppdelning i durdel och

moll- eller triodel.

S. 51: N:o 17, Fädrens dygd och hjältars sinne
.

Lsr 3, s. 156. Sdn 2, s. 57 efter Lsr. DIG XII a 24, nr 84, endast

strof 1. (EU 2, s. 31.)

Dat.: Innehåll

Attr.: Lsr.

Även avskriften i DIG-samlingen är från 1771. Trycket i EU går

via Sdn 2 tillbaka på avskriften i Lsr 3 vars text här följs troget.
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Även avskriften i DIG är likalydande så långt den kan följas. Ne-

derst på sidan, efter den enda strofen, står kustoden "Krigets" -

avskriften har m.a.o. ursprungligen varit fullständig.

Ordförklaringar:

R. 3, Leyonhufvud, se nedan. — r. 5, tankarsföremål, tänkesätt. —

r. 6 Sveriges ära, adeln, riddarhuset. — r. 8, begära, åstunda (näml.

på posten som lantmarskalk). - r. 10, Apollo (grek.-rom. myt.),

här i i första hand skaldekonstens och musikens gudom. — r. 11,

Minerva (rom. myt.), liksom den grekiska Pallas bl. a. krigs- och

statskonstens gudinna. — r. 14, glafven, svärdet. — r. 16, stafven,

lantmarskalksstaven, ämbetstecknet för riddarhusets talman,

lantmarskalken.

Fyra dagar efter det att den nya riksdagen hade samlats den 13

juni 1771 valde riddarhuset Axel Gabriel Leyonhufvud (171 7—

1789) till lantmarskalk. Han representerade hattarna och hade

efter viss tvekan nominerats av Gustaf III, som nyss bestigit tro-

nen. Kungen eftersträvade en riksdagssession med så lite parti-

strider som möjligt, och Leyonhufvud var en lämplig kandidat

ur denna synvinkel. Han var erfaren som riksdagsman, men ha-

de genom tiderna hållit sig utanför partigrälen — och han gjorde

inte heller som lantmarskalk mycket väsen av sig. Efter kungens

statskupp den 19 augusti 1772 ställde han sig tveklöst lojal, och

under 1780-talet återfinns han som "Öfverste Mästare" i den

rojalistiska Augusti Orden (se nedan, s. 107).

"Krigets gud din hjessa sirat" får nog sägas vara en överdrift.

Bortsett från ett par mindre gloriösa kommenderingar under

kriget mot Ryssland 1741—42 var Leyonhufvuds bana som offi-

cer föga märklig. Med större rätt åberopar Bellman guden Apol-
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Axel Gabriel Leijonhufvud. Porträtt av J. H. Scheffer 1754, i pri-

vat ägo. Foto Statens Konstmuseer.

lo. Leyonhufvud valdes in i Tankebyggarorden, sedan den ned-

lagts i Utile Dulci och så småningom (1773) i Vitterhetsakade-

mien. Han var en av initiativtagarna till Musdikaliska akademi-

en och blev 1771 dess förste preses.
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Melodin till N:o 17

Visan saknar timbre i handskrifterna, men den har uppenbarli-

gen samma struktur som Fredmans sång n:o 37, "Glada bröder,

när vi dricka", som antagligen skrevs ett eller ett par år tidigare.

Kommentaren i FS 1992 innehåller en utförlig översikt över

Bellmans olika texter till denna melodi. Kockvisan "Aldrig såg

man någon göra" (Bellmans?, se ovan, s. 17) är i Win huvudtim-

bre för parodifamiljen. Fredonen (den parodierade melodin) är

en marsch som behöll sin popularitet genom hela andra hälften

av 1700-talet.

Till melodibilagan (s. 107) används en utformning från 1756,

Marche nr. 25 i Thidstedts Allegro, Marche och Petzine Note

Bok. För att anpassa den till den här aktuella texten har sista to-

nen i takterna 12, 13 och 14 strukits. Upprepningstecken efter

takt 8 och 16 har utelämnats. Denna variant är vanlig i parodifa-

miljen.

S. 52: N:o 18, Knekt, vörda din konung ochför hans person

Vhw 3, s. 45. W, s. 106. FH, s. 65. (SU 6, s. 149 efter FH.)

Dat.:Egh. iW
Attr.: Samtliga källor.

FH:s källor till texter från denna och äldre tid har varit Lissan-

ders visböcker. Aktuell förlaga för denna text bör ha varit Lsr 4 -

jämte del 2 en ej återfunnen del. FH-textens autenticitet styrks

av att den ligger Vhw-texten nära och att den innehåller de en-

skilda läsarter som Bellman egenhändigt genom korrekturer till-

förtW (se nedan).
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Avvikelser från huvudkällan:

R. 1, FH:s rubrik: 'Impromptu / 1772'. FH är en utgåva som
håller en hög textkritisk standard - för sin tid, 1813, utomor-

dentligt hög. Jag har därför inte tvekat att utnyttja den som käl-

la till texter som den med stor sannolikhet har hämtat från de

försvunna Lissanderhandskrifterna, Lsr 2 och Lsr 4. Men den

har en svaghet, den att uppfinna nya rubriker för rubriklösa tex-

ter, och rubriksättningen är inte alltid omdömesgill. Man kan

inte blunda för möjligheten att redaktören Sondén i detta fall lå-

tit sig hänföra av den heroiskt militanta tonen i texten och därav

slutit sig till att den härrör från statskuppen den 1 9 augusti 1 772

då artilleri med brinnande luntor ställdes upp på borggården.

Hans källa har ju visat att texten är från ungefär denna tid och

inte kan ha med senare krigiska äventyr att göra. Jag har valt att

ersätta FH:s rubrik med den som blev resultatet av Bellmans

egenhändiga korrigering av rubriken iW (se nedan, Varianter).

R. 8, kulor, så Vhw o. W. FH: 'luntor' - svårare att föreställa sig

i snabbastefärd.

Interpunktionen följer, med viss försiktighet, FH. Dess punkt

efter r. 8 (ej i Vhw o. W) har strukits eftersom jag antar att Mot

på r. 7 o. 8 har betydelsen 'gentemot', 'inför' och styrs av Var

tapper.

Varianter:

R. 1, rubriken, Vhw: 'Fällt marche för Artillerie. W (här med
Bellmans korrekturer som genomstrykningar och understrukna

tillägg: 'Fäkmarche fe vid Artilleriets mönstring på Kongl.

Slotts borggården år 1773'
. (Jfr melodikommentaren.) FH:s ru-

brik, se ovan under Avvikelser från huvudkällan. — r. 2, Konung

(så FH o. egh korr. i W), Vhw o. urspr. W: 'Kung'. - r. 7, ga-

pande (FH och egh korr. i W), Vhw o. urspr. W: 'gnagande'. -
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dödar, Vhw och W: 'döden. - 18, slå, Vhw: 'stå'. - r. 19, Och slå

(FH), Vhw o. Woch skitit'.

Ordförklaringar:

R. 5: kommandon vid exercisen. - r. 9, brinnande kulor, bomber

(som artilleriammunition, se r. 6). - r. 14, division, vid denna tid

en mindre enhet, en del av bataljonen (ofta = kompani). - r. 15

luntan, det brinnande garn, fästat på en luntstake, med vilket

man antände kanonens drivladdning.

Det är av textkritisk försiktighet jag underkänner FH:s rubrik —

inte av historiska skäl. Någon egentlig mönstring av artilleriför-

band torde aldrig ha ägt rum på slottets borggård. Vad Bellman

syftar på är snarare en kunglig inspektion.

Vhw:s och W:s ursprungliga och samstämmiga rubrik är in-

tressant. En fältmarsch för artilleriet förknippar man närmast

med ett instrumentalt stycke - i fält avancerade artilleriet med
anspann och packhästar och en visa kunde knappast underlätta

marschens möda. Det är därför troligt att rubriken 'fältmarsch'

härstammar från en melodianvisning.

Melodin till N:o 18

Rubriken i Vhw och ursprungligen i W, "Fällt marche för Artil-

lerie", avser säkert melodin. Senare har Bellman alltså bytt ut en

timbre mot en daterande och lokaliserande rubrik. Någon pas-

sande marsch har hittills inte hittats i melodikällorna.
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S. 53: N:o 19y Mycket nytt i dessa tider

Vhw 6, s. 147. (VU 1, s. 219; SU 5, s. 288 efter VU.)

Dat. o. attr.:.: Vhw.

Avvikelse från huvudkällan:

Numret i Vhw:s rubrik, 'Klubben Nom: 4', har utelämnats ef-

tersom det strider mot den utsprungligare numrering som här

tillämpats med ledning av klubbtexterna i Lsr och FH (se ovan s.

64). Interpunktionen, hos Vhw framförallt en mekanisk rad-

slutskommatering, har justerats. Bl. a. har Vhw:s mångtydiga

tankstreck reserverats för replikskiften i enlighet med Bellmans

normala bruk.

Variant:

S. 54 r. 16, fa, VU: 'små', en för denna redaktion rätt typisk klå-

fingrighet. I SU är 'få' återinfört, vilket är anmärkningsvärt ef-

tersom Sondén inte hade tillgång till Vhw.

Ordförklaringar:

S. 53 r. 2, Schelde, en i huvudsak Belgisk flod. Se nedan. - r. 8

grenadörer, granadörer el. grenadjärer, soldater med huvudupp-

gift att kasta handgranater.

S. 54 r. 7, Laxen, ett krognamn valt för rimmets skull. — r. 15,

Cabinetter. En äldre betydelse, kammare, har överförts till de in-

re kretsarna av betrodda politiker. Idag är ordet kabinett ofta sy-

nonymt med regering, men under 1700-talet — liksom ännu i

England - syftade det på en mer begränsad, sluten krets av rå-

dets/regeringens mäktigaste medlemmar. Här har betydelsen

förskjutits ytterligare ett steg — till de hemliga beslut som fatta-
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des och de intriger som spanns inom kabinetten, närmast stats-

hemligheter'. - r. 17, supposons (fr.), låt oss anta.

S. 55 r. 6, gebietet (ty.) , området. — r. 9, attand tusend skockar, ar-

ton tusen gånger sextio, dvs. en million åttitusen - underförstått

djävlar. En skock är tre tjog. - r. 13, concordia dukat, De holländ-

ska dukaterna bar som devis ett citat efter Sallustius: "Concordia

res parvae crescunt". Små stater förkovras genom endräkt (con-

cordia). Ducaten användes som myntenhet redan i de spanska

Nederländerna och fram till 1792 i Förenade Nederländerna,

dvs. Holland.

Till de cykliska koncept som inspirerade Bellman under åren

runt 1770 återvände han senare i livet. Det gäller Bacchi Orden,

visorna om guden Bacchus i samtidens Stockholm ("Bacchusvi-

sorna") och Fredmans epistlar. Det gäller också klubbtablåerna

(se ovan, n:o 8 och n:o 9 och den samlande kommentaren, s.

60ff), trots att de var en utpräglat frihetstida företeelse — med
den satiriska udden riktad mot kannstöperiet på mössornas poli-

tiska klubbar. Denna klubbdikt tillkom femton år efter sin se-

naste kända föregångare, "Klubben n:o 6" eller Fredmans epistel

n:o 18.

Efter Gustaf III:s statskupp 1772 fanns det inte längre några

öppet politiserande klubbar av den typ som tidigare varit före-

mål för Bellmans satir, men redan i tidigare klubbtablåer är grän-

sen mellan partipolitisk klubb och dryckeslag suddig — i Fred-

mans epistel N:o 18 utsuddad. Gemensamt för alla dessa texter —

även denna - är emellertid att de anspelar på en vid tillkomstti-

den aktuell händelse i europeisk kabinettspolitik som har berört

svenska intressen. Gemensamt är också att vad som i epistel 45

kallas "Polens affärer" är ett återkommande tema och att med-

lemmarna i klubben liksom Mollbergs antagonister i denna epis-

tel ställer sig kallsinniga inför Polens öde. Polens första delning
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fullbordades visserligen i augusti 1772, men ytterligare delning-

ar var att vänta. I denna text från 1785 låter auditoriets reaktion

på möjligheten att ryssen skulle falla in i Polen - "Det må ryssen

alltför gerna" - som ett eko från de äldre klubbtexterna. Här är

det dock ett bitema.

Schelde flyter genom Belgien, på denna tid Österrikiska Ne-

derländerna, och strax söder om dess utlopp ligger landets rikas-

te handelsstad, Antwerpen. Men själva mynningen tillhörde

(och tillhör) Holland, som genom freden i Miinster 1648 fick

rätt att spärra floden för att skydda sina egna handelsstäder mot
konkurrensen från främst Antwerpen. Spärren gav Holland be-

tydande tullinkomster, "Guld med varje droppa rinner...". De
senare slutna s.k. barriärtraktaten gav holländarna rätt att bevaka

sina intressen genom att hålla garnisoner på Österrikes sida av

gränsen.

1782 sade Österrikes kejsare Josef II ensidigt upp barriärtrak-

taten och ett par år senare krävde han att den holländska Schel-

despärren skulle upphöra. Tidpunkten var väl vald eftersom

Holland var försvagat av inre stridigheter och ett misslyckat krig

mot England, och det krig mot Österrike som nu hotade hade

kunnat bli ödesdigert om inte den franska regeringen medlat i

egenskap av holländsk skyddsmakt och österrikisk bundsför-

vant.

Som dikten antyder stöddes Holland av Preussen och England

i konflikten med Österrike, men också Sverige drogs perifert in i

spelet om Scheldemynningen. En Holländsk propå om svensk

militär hjälp i utbyte mot reda penningar och en allians lockade

Gustaf III, som sökte bundsförvanter mot Ryssland och Dan-

mark inför ett kommande krigsäventyr (se nedan, s. 101). För-

handlingar pågick under 1785, men de rann ut i sanden i och

med den franska medlingen mellan Österrike och Holland.

Också spekulationen kring ett danskt anfall mot Dalarna
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(över gränsen från det danska Norge) kan ges ett slags förklaring

mot bakgrunden av aktuell svensk politik. Fast egentligen var

det tvärt om: Gustaf III förberedde vid denna tid i hemlighet en

erövring av Norge — närmast genom ett blixtangrepp mot Kö-

penhamn. Det var bl.a. till den ändan han gärna ville ha Holland

till bundsförvant.

Rubrikens datum har såvitt jag kunnat se ingen koppling till

någon politisk händelse. Det kan mycket väl ange dagen för dik-

tens tillkomst eller framförande.

Det är inte troligt att "Klubben" har haft någon melodi. Strof-

formen är vanlig i dikter avsedda att läsas - Bellman använde

den redan 1758 i "Tankar om flickors ostadighet" (StU XIII, s.

5) och har sammanlagt använt den mer än 60 gånger.

S. 56: N:o 20y Klingom! Prins Carl till dess ära

Vhw 4> s. 45.

Dat.: Vhw, rubrik.

Attr.: Vhw.

Exakta dateringar som här förekommer ofta i Völschows avskrif-

ter av texter från den tid då Vhw-volymerna kom till, framförallt

1787-1790. Att dikten inte togs med i VU, den tryckta utgåva

som baserades på Völschowavskrifterna, motiveras av en margi-

nalanteckning i handskriften: "Dålig".

Avvikelser från källan:

Interpunktionen - i Vhw bestående av kommatecken vid varje

radslut, utropstecknet i r. 1 och kommat i r. 19 - har justerats.
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Ordförklaringar:

R. 2, kimgom, låt oss skåla. - r. 4, Templets fluidum, ordenssäll-

skapets dryck. "Templet" står för ordenssällskapets lokala cent-

rum vare sig det handlar om en konkret samlingslokal eller om
en abstrakt idé (såsom Jerusalems tempel). - r. 9, sprundat, (här:)

förskuret, tillsatt. Att sprunda ett fat är egentligen att borra upp

ett sprund, ett tapphål, i det. — muscat, muskatvin. — r. 10, suc-

cat, förvällda, skurna och insockrade skal av citrusfrukter. - r.

11, För balt, Alltför präktigt. Jfr interjektionen 'förbålt'. Völ-

schow är inte så konsekvent när det gäller sammanskrivning av

ordled, att man säkert kan avgöra om det här rör sig om en ad-

verbiell bestämning (till sprundat, enligt min tolkning) eller om
en interjektion.

På Karldagen, den 28 januari, firas hertig Carl, uppenbarligen

inom något ordenssällskap. Den lättsamma tonen för närmast

tankarna till Par Bricole där Bellman var ordensskald och vars

"Ordens Protector och Stormästare" hertig Carl var. Hans

namnsdag högtidlighölls regelbundet i detta sällskap.

Melodin till N:o 20

Vhw-avskriften ger ingen timbre. Melodin till visan har antagli-

gen haft marschkaraktär, men den är tills vidare okänd.
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S. 57: N:o 21, Knick knack, knack knackpå galer'n

Vhw 4, s. 65. (VU 2, s. 347.)

Dat.: Vhw, rubrik.

Attr.: Vhw.

Bortsett från att interpunktionen har hyfsats och apostroferna

lagts till har Vhw-texten följts. EU 2 (s. 108), som övertagit tex-

ten efter VU, har lagt till ett extra 'knack' i första versraden för

att antalet stavelser skall bli detsamma som i texten till Fredmans

sång n:o 21, men det är knappast nödvändigt. (Se melodikom-

mentaren.)

Ordförklaringar:

R. 1, galerskjulet. Galärvarvet på Djurgården inrymde 30 "galär-

skjul", övertäckta stapelbäddar för galärerna, roddkrigsfartygen.

- r. 8, Ehrenbil, Ukrik Gottlieb Ehrenbill (1733-1795), överste

och chef för galäreskadern. - Fries, Nils Fris (1744-1790), över-

stelöjtnant vid arméns flotta. — r. 12, [Bevis] Hur [Visa med
ditt arbete] Hur det kommer sig att din krigsinsats inte är mind-

re viktig bara för att du inte utsätter dig för kulor.

Vid början av juni 1788 var förberedelserna för det krig som
skulle bryta ut vid månades slut i full gång. När Erik Lönnroth i

Den stora rollen belyser den på sina håll entusiastiska stämning

som vid denna tid kunde iakttas i Stockholm, väljer han att cite-

ra ett brev från Gjörwell till diplomaten Gustaf d'Albedyhll från

den 17 juni som handlar om de timmermän Bellman vänder sig

till i sin visa: "Rörelsen bland folket är ovanlig, och vad som allt-
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mest gläder mig är dess munterhet och manhaftighet. [...] Alltse-

dan revolutionen 1772 har jag icke sett så mycket liv eller hört så

många välsignelser över Gustaf, Den bäste Kung som Sverige

äger." (A.a. s. 181.)

Kungen besökte Galärvarvet ett par gånger dagligen enligt

Gjörwell, och troligen var det just för ett sådant besök Bellmans

visa skrevs. Se vidare kommentaren till följande dikt.

Melodin tillN:o21

Två visor i denna del — "Knick knack, knack knack på galer'
n"

och "Du som med mandom, nit och lust" — hör till samma,

mycket intressanta parodifamilj, trots att deras strofmönster är

något olika. Melodin som används till "Knick knack" dyker för

första gången upp som instrumentalmarsch i Naumanns opera

GustafWasa och blev mycket känd som "Så lunka vi så småning-

om" (se kommentaren i FS 1992, del 2, s. 232f). Eftersom Bell-

mans "måltidsvisa" tillkom i december 1787 ligger det nära till

hands att föreslå Carl Envallssons sånglustspel Kronofogdarne

som ett mellanled och som direkt inspirationskälla för Bellman.

Envallssons mycket populära "lyriska comedie" hade premiär

den 12 september 1787. 1 det tryckta librettot möter vi för första

gången en sångtext till Naumanns instrumentalmarsch, i en du-

ett sjungen av två sergeanter:

Ton: Marsche i GustafWasa

lsta: En rätt och äkta Svensk Soldat

Ger lif för Kung och Fosterbygd

Och Äran är hans första dygd

Som äkta Svensk Soldat.

2dra: [versen upprepas. Sedan:]

2dra: I Nöjets Stat?
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lsta: En Candidat. —

I bål och fat?

2dra: En half Prelat.

Båda: Men äran är hans första dygd

Som äkta Svensk Soldat.

Fastän skämtsam och lantlig i stilen anspelar den tydligt på ope-

ran GustafWasa och ger uttryck för samma patriotiska stämning

som man tycker sig finna i Naumanns instrumentala marsch.

Från och med december 1787 skrev Bellman en lång rad tex-

ter just på melodin till "en marsch av Naumann". Frågan är

emellertid till vilken marsch denna diktning utformats. Åke

Vretblad konstaterar i sin kommentar till "I rad, i rad! Gig, Man-
skap akt!" i StU X, att varken melodin till Fredmans sång n:o 21

eller till sång n:o 9 (båda marschmelodier som förekommer i

Gustaf Wasa) "lämpar sig för ifrågavarande dikt", till "I rad, i

rad...". Han föreslår därför hypotetiskt en tredje marsch ur Gus-

taf Wasa, en melodi som han tillfogar kommentaren i StU X (s.

189). Enligt denna hypotes arbetade Bellman samtidigt med
strukturellt rätt likartade melodier ur Naumanns opera. Det vo-

re inte alls otänkbart, men själva parodifamiljen och Völschows

timbresystem i Vhw ger oss andra indicier som måste beaktas.

De visor det gäller är följande:

I rad, i rad! Gif, Manskap, akt! 26 dec. 1787 StU X, s. 84, n:o 36

Så lunka vi så småningom dec. 1787, d. 27? Fredmans sång n:o 21

Standaret vecklas in i dag 7 mars 1788 StU X, s. 107, n:o 50

I Bacchi glada åldermän 10 mars 1788 CU 3, s. 236, n:o 102

Spel upp en dans, stig

Spelman opp 25 mars 1788 StU X, s. 1 13, n:o 53

När som en torstig man går fram april 1788 StU X, s. 121, n:o 57

Knick knack, knack knack

på galern juni 1788 StU XVI, s. 57, n:o 21

I Fröjas Döttrar, dörrn igen! juni 1788 StU X, s. 133, n:o 63
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Kring Helso-Gudens blomster-

tron juli 1788 StU X, s. 136, n:o 65

Du som med mandom,
nit och lust okt. 1 788 StU XVI, s. 72, n:o 26

Hör Granne, än ett ord,

min Vän! jan. - 1789? StU X, s. 231, n:o 117

Kling klang, vid Albertinas dag! april 1789 StU X, s. 178, n:o 87e

Min Vän! uppå din födslo dag dec. 1792 StU XI, s. 184, n:o 96

Efter att ha uteslutit "I rad, i rad..." från denna grupp, gör Åke

Vretblad en försiktig men enligt min mening helt riktig sam-

mankoppling av "Så lunka vi..." och nästa visa i sviten, "Standa-

ret vecklas in i dag":

Melodin, hämtad ur Naumanns "GustafWasa" (akt 2 scen 6) har Bell-

man använt flera gånger efter premiären i januari 1786, förutom till

["Standaret vecklas in i dag"] även till nr 53, 63, 65 och 117 [jfr num-
reringen i ovanstående lista]. Det bör emellertid anmärkas att medan
nr 53 och 65 helt ansluta sig till förebildens rytmisering av andra re-

prisen — med dubbel-tidig, punkterad upptakt - har nr 50, 63 och 117

i samma repris en en-tidig upptakt.

"När som en torstig man..." lämnar Vretblad utanför gruppen

och påstår att melodin är "obekant". Om man jämför samtliga

stroftyper finner man att dessa tretton visor; alla från tiden

1788—1792, ingår i en svit som delar sig i tre underavdelningar:

1) "Så lunka vi så småningom" följs med exakt samma metriska

mönster av StU X n:o 53 (dock med annan rimföljd), "Knick

knack, knack knack på galer n", StU X n:o 63 och 117. Till des-

sa ansluter sig sedan StU XI n:o 96.

2) En metrisk variant har 3:e och 7:e versraderna i ett rimpar

med feminint rim: StU X n:o 50 och 65 samt n:o 26 i denna del.

Det råder ingen tvekan om att dessa diktats till samma melodi
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som de av typ 1 - trots den ovanliga musikaliska lösningen — nå-

got som också Vretblads kommentar antyder.

3) Ett tredje metriskt strofmönster kännetecknar StU X n:o 36,

n:o 57 och n:o 87e, "Kling klang, vid Albertinas dag!" 3:e, 4:e,

7:e och 8:e versraderna har alla feminina rim. Dessutom före-

kommer i den först- och sistnämnda ett trestavigt tillägg efter re-

frängens slut.

En visa från ovanstående lista återstår, "I Bacchi glada ålder-

män" - den kommer att tas med i StU XVII — och den visar sig

vara en sorts nyckel till problemet. Visan ter sig som en biandtyp

mellan de underavdelningar jag kallat 1 och 3: Den har den se-

nare typens feminina rim i 4:e och 8:e raden medan raderna 3

och 7 slutar på maskulina rim liksom visorna av typ 1 . Liksom

två av visorna av typ 3 slutar den med ett "tillägg" (tvåstavigt i

stället för trestavigt). "I Bacchi glada åldermän" har använts av

Völschow som timbre för "Kring Helso-Gudens blomster-tron"

som hör till typ 2, och har Völschow inte givit oss en "faux tim-

bre" så innebär det att visorna i strofgrupperna 2 och 3 har

sjungits till samma melodi, till den berömda "Så lunka vi"-mar-

schen.

I melodibilagan står "Knick knack..." tillsammans med melodin

från Kronofogdarne. Första raden tycks sakna en stavelse,

"Knick" bör väl uppfattas som upptakt, men taktens andra

"knack" finns inte i vår förlaga och det kan också utelämnas utan

att melodins rörelse skadas. I upprepningen av första reprisen

har melodin sin normala utformning. I upptakterna till takt 8

och 12 har Envallssons åttondel ersatts av två sextondelar.
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S. 58: N:o 22, Fast Krigets Gud sitt bloss ur Österns skyar

blottar

Separattryck, Sthlm 1788. (se nedan).

Avvikelser från originalutgåvan:

S. 58. Nederst på originalets titelsida: 'STOCKHOLM / Tryckt

hos And. Jac. Nordström, 1788'

S. 59 r. 11, vimpel, ou: Vinpel'.

S. 60 r. 10, vagnars Spann, ou: 'vagnars, — Spann'. - r. 27, anlets-

drag, ou: 'andedrag', sannolikt ett sättarfel.

S. 61 r. 11, för n, 'fö'rn'.

Ordförklaringar:

S. 59 r. 4, Rikets Drottar, riksråden. - r. 7, gefyr (kommandorop):

eld! — Färjan, Karons färja som fraktar de döda {tidens skuggor)

över gränsfloden till dödsriket. Soldaten är m.a.o. beredd att off-

ra sitt liv. — r. 10, de öpna Skjul, galärskjulen, de trettio övertäck-

ta galärstapelbäddar som ingick i Galärvarvet på Djurgården. - r.

12, sänker djupt, — det är sjösättningsögonblicket som skildras. -

r. 13, oförtänkt, oväntat. (Gustaf III:s - och Bellmans - fiktion

var att kriget började genom ett "oförtänkt" ryskt anfall. Se ned-

an.) - r. 14, Neptuns thordön, havsgudens åskmuller, en bild för

sjödrabbningars kanonader. (Den verkliga åskan hanterades i ro-

mersk mytologi av Neptuns storebror Jupiter.) — r. 15, Köhl-

Herrn, fartygschefen. — r. 16. Kulans gluggar, kanonportarna.

S. 60 r. 1, qvastoch spadar, ugnsborste och brödspadar. - r. 9, Li-

ga, skara. - r. 10, bevärade, beväpnade. - r. 19, Arsenalen, eg. va-

penförrådet. Av r. 21 framgår em. att Bellman syftar på byggna-

den Arsenalen vid nuvarande Karl XII:s torg - ett f.d. adelspalats
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som blivit skattkammare för krigshistoriska troféer. (Se StU 1 , s.

CXV.) - r. 20, opläst, upplåst. - r. 23, Bomber, sprängladdade ar-

tilleriprojektiler (- liksom andra projektiler vid denna tid runda,

därav stapelns form). - r. 26, Pukarns stumma slag, pukorna var

förstämda, för att markera det tragiska i situationen.

S. 61 r. 10, bombe far spela, kanon får avlossas. - r.14, Glaf

svärd. - r. 15, löftens gull, löften om guld, om mutor. - r. 22, vi-

sen, visa att. - r. 27 Alt, alltefter. Ju tapprare krigaren varit i stri-

den, desto mer skall han få njuta av fredens sötma.

På kvällen den 23 juni 1788 gick Gustaf III ombord på skoner-

ten Amphion för att segla till Finland och den väntade krigsskå-

deplatsen. Tidigare under dagen hade trupperna embarkerats

och väldiga folkmassor hade samlats på kajerna. Det var en väl-

regisserad ouvertyr till ett krigsskådespel som kungen själv iscen-

satte och vars första akt ännu väntade på sin inledning. I ett brev

till Armfeldt två dagar senare (man hade då inte kommit längre

än till Fjäderholmarna i Stockholms inlopp) skriver kungen:

"Intet kunde vara mera imposant och nobelt än min avfärd [...]

Tanken på detta stora företag, som jag går att pröva, allt detta

folk samlat vid stranden för att se min avfärd och som vars häm-

nare jag betraktade mig..." (cit. efter Lönnroth, a. a. s. 163f)

Det stora företaget gick ut på att genom ett framgångsrikt krig

mot Ryssland ena nationen, tysta den opposition mot Gustaf

III:s enväldiga regim som vuxit sig stark under 1780-talet, återge

Sverige en ledande ställning i nordeuropeisk storpolitik och

Gustaf själv en plats i de svenska hjältekungarnas led. Bortsett

från att det saknades pengar och från att krigsmakten därför be-

fann sig i dåligt skick, fanns det två stora problem: Det enda kri^

grundlagen tillät kungen att börja var ett försvarskrig, och Ryss-



102 Kommentar

land ville inte anfalla. Gustaf III hade inte lyckats skapa den

nordeuropeiska allians inför kriget som han hoppats på. Bell-

mansdiktens två första rader, som antyder att kriget oförmodat

redan brutit ut i öster och att hela Europa står och hejar på Sve-

rige, saknar därför all kontakt med verkligheten av den 23 juni

1788. Så mycket närmare står de den propagandabild av läget

som Gustaf III hade låtit måla upp men som bara duperade de

devota anhängare han fortfarande hade — sådana som Bellman.

Det var bråttom, för det gällde att utnyttja det rysk-turkiska

krig som band huvuddelen av Rysslands militära resurser. Samti-

digt var det ett vågspel att embarkera redan den 23 juni — det

fanns ännu inget krig att segla ut till. Men när Gustaf landade i

Helsingfors hade det brutit ut: En liten styrka ur den svenska ar-

méns gränsförband hade råkat i strid - med sina egna kamrater

utklädda till ryska kosacker. Påpassligt nog låg den svenska flot-

tan med hertig Carl som nominell befälhavare redan och vänta-

de vid inloppet till Finska viken.

Så långt var krigets skådespel detalj regisserat av Gustaf III. I

fortsättningen skulle förloppet bestämmas av de oberäkneliga

krafter han hade släppt lösa, och det gick inte så bra. Men Bell-

man förblev sin kung trogen, blev så länge kriget varade en av

hans beredskapspoeter.

Gustaf III:s kusin, kejsarinnan Katarina II av Ryssland, ville

som sagt inte börja krig, men hon var inte desto mindre fiende

till det statsskick som införts genom Gustaf III:s revolution

1772 och som hade gjort slut på hennes inflytande över svensk

politik. Oppositionen mot det kungliga enväldet, den som skul-

le kväsas av ett framgångsrikt krig, underblåstes kraftfullt av den

ryske ministern i Stockholm, Rasumovskij. Orden om löftens

gull (s. 61 r. 15) är inte tomma, även om mutsystemet inte till-

närmelsevis hade samma proportioner som under frihetstidens

senare skede.
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Trots diktens karaktär av beredskapsdikt kan det finnas skäl att

anlägga en litteraturhistorisk aspekt vid sidan av den krigshisto-

riska. En junidag 1775 gick Gustaf III ombord på sitt skepp för

att anträda sin eriksgata genom Finland. Bellman skildrade det i

ett långt versbrev till Elis Schröderheim (f.v.b. Gustaf III) som

1791, under den historiskt oriktiga undertiteln "i anledning af

Konungens resa til Ryssland, år 1777", trycktes som N:o 65 i

Fredmans sånger.

FS 65 innehåller en lika bred skildring av folkliv kring Salt-

sjöns stränder som dikten från den 23 juni 1788, men skillna-

derna är iögonenfallande. Versmåttet är ett annat — i stället för

det i svensk metrik udda experimentet med en rimmad hepta-

meter använder Bellman i trycket från 1788 en mer konventio-

nell och för en bredare publik lättläst sexfotad rimmad jambisk

vers. Intressantare är kanske att dikten om kungens avresa till en

fredlig eriksgata 1775 är fylld av ångest och tårar: Åskådarna

kring kajerna är förtvivlade över att kungen far bort. "När kom-

mer vår konung väl åter?" frågar den spädaste nymf på Skepps-

bron, och alla, från "Syster och bror i fallvalk och kolt" till en

"Rik och förnäm i purpur och glans", faller i jämmerlig gråt trots

att kungen bara anträder en inrikes resa. Den 23 juni 1788 hålls

tårarna tillbaka. Nu är det krig. Defaitism hör inte hemma i be-

redskapspoesi.
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S. 62: N:o 23y Svenske män afädelAnda

Separattryck, Sthlm 1788. (Se nedan.)

Avvikelser från originalutgåvan:

S. 63. Nederst på originalets titelsida: 'STOCKHOLM / Tryckt

hos Anders Jacobsson Nordström, 1788.'

Ordförklaringar:

S. 63 r. 2, Troman, äldre titel på vissa höga ämbetsmän, genera-

ler, landshövdingar m.fl. - r.6, Samuel Christian Wallen och övri-

ga adressater, Borgerskapets Militaire-Corpser, se nedan.

S. 65 r. 5, Eho, vem helst. - r. 10, [Naturen...] din öma blick be-

gär, vill väcka din kärlek. — r. 12: och som är helgad till ditt sista

vilorum. - r. 20: Åtnjut den trygghet ditt på lagar grundade

samhälle ger dig. - r. 23, lifoch död, den förväntade levnadsba-

nan.

S. 66, r. 5, fala, (eg. bestickliga, som tar mutor. Här allmännare:)

rovgiriga. - r. 11, hur djupt ditt Snille grälar, hur du än an-

stränger ditt intellekt.

S. 67, r. 3, skönt at, änskönt, trots att. — r. 9, nog updagar, till-

räckligt inser [innebörden av], - r. 11—12: bara för att han hyser

en slappt vanemässig kärlek till fosterbygden, {vanans lumpna la-

gar är en egenartad och typiskt bellmansk figur. Jfr Fredmans

epistel n:o 55, rad 8: " [kägel-] klotets mörka språng" - adjektivet

flyttas från det attribut det hör till och till dettas huvudord. Här

handlar det om den lumpna vanans lagar ('lumpna hade inte en

lika negativ klang som i senare språkbruk). — r. 13—14: Bara för

att detta att få leva och få dö i hembygden ger honom glädje. - r.

\7,fägden, fejden, striden. - r. 19-20 afkläda I Sjelfva Lifvets dy-

ra län, uppoffra sitt dyrbara liv. — r. 2 1 Dess syftar på ditt land (r.
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17). - r. 24 Trälen stinga, angripa förrädaren (som prisger sitt

land åt främmande herrar).

S. 68 r. 1, Doria, en av Genuas stora adelsfamiljer. Bellman syf-

tar på Andrea Doria (1468-1560) som i förbund med den habs-

burgske kejsaren befriade sin fädernestad från fransmännen och

skapade lugn och ordning i den av partistrider splittrade republi-

ken Genua. - r. 10, Sidonia, hertig Medina Sidonia. - r. 14, Al-

bion, England. Filip II utsåg Medina Sidonia att föra befälet över

den "oövervinnliga armada" med vars hjälp han 1588 skulle

verkställa den katolska världens hämd för Maria Stuarts avrätt-

ning. Anfallet avvärjdes och armadan gick under. - r. 18, Phile-

ners. "Philaeni [...] twå Carthagiensare, som wid en gränstwist

uppoffrade sig för sitt fädernesland" - citat efter Cavallins La-

tinskt Lexicon, Sthlm 1873 med källhänvisningen Bellum Jugur-

thinum i.9 av C. Sallustius, t 24 f. Kr.

S. 69 r. 2, Brutus, en av Caesars banemän, en symbol för försva-

ret av konstitutionell frihet gentemot tyranni. - r. 5—6, Mara-

tonskefälten och de Salaminers strand syftar på de slag där den at-

tiska demokratins här resp. flotta lyckades hejda de österifrån

kommande persiska despoterna. - r. 9ff: Mäktigare än själva Al-

perna är den medborgaranda som gjorde det möjligt för schwei-

zarna att bevara sin självständighet och sitt oberoende. - r. 21,

bevära, beväpna.

S. 70, r. 4, Residencets prål, huvudstadens prydnad.

När Sverige gick i krig år 1788 (se ovan, s 101ff) anförtroddes

Stockholms försvar och högvakten åt stadens borgargarde som

vid denna tid räknade 3000 man. De rent militära förbanden var

bundna till den finska krigsskådeplatsen och till Västsverige in-

för ett fruktat danskt krigsdeltagande på rysk sida.

Namnet "Stockholms borgargarde" kan väcka associationer

till vad vi idag kallar medborgargarden, men de leder oss i så fall
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helt vilse. Borgerskapet var skyldigt att hålla vapen till ordning-

ens upprätthållande och stadens försvar långt innan den profes-

sionella stadsvakten tillkom omkr. 1600, och skyldigheten upp-

hörde inte med dennas tillkomst. Det handlar om vad vi kunde

kalla en borgerlig värnplikt i ett lokalförsvarsförband som också

kunde ges mer polisiära uppdrag och befogenheter. Under långa

perioder existerade borgargardet knappast mer än till namnet,

men under tider av oro ordnades med militär träning av profes-

sionella instruktörer, exercitiemästare, och borgarna skickades ut

för att patrullera staden. Den slutande frihetstiden var en sådan

tid av oro och flitigt patrullerande.

Under frihetstidens sista riksdag, 1771-72, bildades ett par

politiska klubbar vars medlemmar önskade en radikal förändring

av det rådande politiska systemet och som hoppades att den nye

kungen, Gustaf III, skulle kunna bidra till en författningsre-

form. Några medlemmar av officersklubben Svenska Botten var

djupt involverade i planläggningen av en statskupp med kungen

som huvudperson, och det fanns en förbindelselänk mellan dem
och en borgerlig rojalistisk klubb, Vasa Gille. Många av dess

medlemmar hörde till borgerskapets kavalleri, och länken mel-

lan de sammansvurna officerarna och borgarna var de sistnämn-

das kavalleriexercitiemästare, kvartermästaren Carl Matthias

Völschow (1736-1801). Natten till 19 augusti 1772, dagen för

statskuppen, fick de pålitligaste borgarna instruktionen att föl-

jande dag rida ut med vita armbindlar och ställa sig under kung-

ens befäl. Uppgifterna är hämtade ur en "Relation" som Völ-

schow senare bifogade en skrivelse till kungen (en sammanfatt-

ning finns i G. Hillbom, CM Völschows manuskript, Sthlm 1981,

s. 26ff).

Völschow blev morgonen den 19 augusti kommenderad till

tjänst på slottet och kunde inte själv rida ut med borgarna. Befä-

let lämnades i stället till källarmästare Heimberg på vinkällaren
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Stockholms Rådhus (Drottninggatan 23), där truppen samlats

under natten. Allt förlöpte planenligt, och Gustaf III visade sin

uppskattning av de lojala borgarna bl. a. genom att på sin födel-

sedag den 24 januari 1773 dela ut guldmedaljer till Heimberg

och de tretton ryttare som ingick i hans trupp. Sin uppskattning

av Stockholms borgargarde i dess helhet visade han vid dess om-
organisation under namnet "Stockholms borgerskaps militärkå-

rer", som i rang ställdes närmast efter kungens livtrupper.

Den 19 augusti och den 24 januari blev högtidsdagar för ett

sällskap som bildades med Heimbergs ryttare och andra rojalis-

tiska borgargardister som kärna och som några år senare konsti-

tuerade sig som Augusti Orden. Bellman blev tidigt medlem,

och de bevarade sånger och tal han i egenskap av ordens "tal-

man" levererade från den 24 januari 1777 till 19 augusti 1794

har publicerats av Olof Byström (StU VII, s. 34, 67, 85, 94, 115,

118, 130, 132, 141, 157, 168 och 182).

Bellman hade många vänner bland borgargardets medlem-

mar. Dit hörde hans välgörare Petter Widman (om honom, se

StU VI, s. 69foch IX, s. 154jj) liksom hans svåger Martin Lind-

ström (StU IX, s. 69f) och hans vän och beskyddare Abraham

Westman. Till hans närmaste vänkrets hörde också kavalleriexer-

citiemästaren Völschow, som runt slutet av 1780-talet, mycket

tack vare den nära relationen, kunde renskriva den största sam-

ling av Bellmanstexter vi har bevarad. Han var, när den aktuella

dikten tillkom, fortfarande instruktör för borgerskapets ryttare

och utgav året efter Exercitie-reglementeför Stockholms Stads Bor-

gerskaps Cavallerie-Corps. Som vän sedan gammalt kunde Bell-

man också räkna borgargardets chef och den aktuella diktens

främste adressat, överste Wallen.

Samuel Christian Wallen (1730-1792) hade 1788 i tjugo år in-

nehaft posten som Stockholms stadsmajor, dvs. chef för stads-
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vakten ("korvarna") och för Stockholms borgargarde, "Borger-

skapets Militaire-Corpser" som Bellman tillägnar sin dikt. Lika

länge, troligen längre, hade han hört till Bellmans umgänge (se

StU VIII, s. 82 och Kring källorna till Bellmans ungdomsdikt-

ningen, s. 29ff, där Wallens och Anders Lissanders samröre som
avskrivare av Bellmansvisor omvittnas).

Stadsmajoren var vissamlare, den flitigaste vi känner till. Hans

14 volymer digra Samling afSwenska Wisor (Win 1-14) utgör en

huvudkälla för denna volym och för hela Standardupplagan från

och med dess tredje del. Vissamlandet sammanhänger med en

framträdande sida i Wallens personlighet, hans sällskaplighet.

Bellman träffade han bl. a. i Par Bricole och på den s.k. Kungs-

holmsklubben, och troligen har de haft en bred gemensam pri-

vat umgängeskrets, inte minst bland medlemmarna i Stock-

holms borgargarde.

Av de i dedikationen namngivna ryttmästarna och bataljons-

kaptenerna var tre bryggare, två grosshandlare och de övriga

gulddragare, guldsmed, vinskänk, gördelmakare och garvare. Tre

var åldermän inom sina skrån. Några av dem har skarpare kon-

turer än de andra:

Carl Ernst Oldenburg (1744-1812) var gulddragare och sitt

skrås ålderman. Som trogen gustavian blev han invald i riksda-

gen 1789 på kungens initiativ. Efter skottet på operabalen och

sedan Wallen insjuknat 1792, förordnade Gustaf III honom från

sjukbädden som t.f. stadsmajor. Senare blev han brigadchef vid

borgargardet. Som trofast gustavian planerade han med sin kår

en fritagning av den arresterade Gustaf IV Adolf 1809, men pla-

nen inhiberades.

Lars Reimers (1738—181 1) var grosshandlare och redare samt

från 1787 en av direktörerna för Västindiska kompaniet. Han
var bror till Anders Reimers som köpte, bebyggde och namngav

Reimersholme.
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Johan Westin (1751—1828) var garvarmästare liksom sin far,

den stridbare mössledaren Johan Westin d.ä., som Gustaf III av

säkerhetsskäl lät arrestera omedelbart efter statskuppen den 19

augusti 1772. (Den som utförde detta uppdrag — och lyckades

genom en förhandling via Johan Westin d.y. - var Völschow.)

Som politiskt engagerad hörde Johan Westin d.y. till oppositio-

nen mot Gustaf III, som sällskapsbroder till det gustavianska Par

Bricole och som borgarinfanterist till de ambitiösa - han slutade

som stadsmajor.

Johan Clason Junior (1752-95) var grosshandlare, son till den

inflytelserike varvsägaren och brukspatronen Johan Clason d.ä.

(Graninge bruk).

Kriget kallade borgarna till vapnen - och Bellman till pennan.

Han inspirerades - eller anmodades — att skriva beredskapspoesi.

Tre separata tryck som alla kom ut 1788 på Anders Jacobsson

Nordströms tryckeri är besjälade av samma patriotiska glöd,

men i övrigt mycket olika. Den första, "Embarqueringen" (n:o

22 ovan), har Bellman format till en friluftsmålning av ett av si-

na favoritlandskap, Saltsjön med dess stränder och fartyg, sinn-

ligt konkret som motsvarande parti av Fredmans sång n:o 65

och med ekon från "Stolta stad", epistel n:o 33. Den andra,

"Kämpe-Visa öfver Segren vid Högland" (StU VII, s. 108), är en

av Bellmans folkvisepastischer till en variant av den melodi han

använt exempelvis för "Herr Bacchus han är en riddare båld"

(StU XIV, s. 104). Trots att sjöslaget är ett främmande motiv i

Bellmans diktvärld är visan som parodi omisskännligt bell-

mansk.

Men "Fäderneslandets försvar" saknar både sinnlighet och vis-

ton. Den är hållen i en hög retorisk stil, högre kanske än vad som

egentligen passade Bellmans skaldebegåvning. Man kan misstän-

ka att inte bara en nutida läsare utan även de borgargardisrer
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som dikten är dedicerad till — bryggare, vinskänkar, handelsmän

etc. - kan ha haft besvär med den skruvade stilen och med delar

av diktens historiska exempelsamling.

Flertalet av exemplen är emellertid mycket väl anpassade till

situationen, sedd ur den kungliga propagandans perspektiv:

Andrea Doria blir en motbild till landsfadern Gustaf III, Albions

söner som med svärd i hand räddar sitt land från en invasion

från havet blir en förebild för Stockholms borgargarde och Phile-

nerna för soldaterna vid fronten. De kan också associera till den

"gränstvist" med vilken kungen skaffade sig ett alibi för kriget

(jfr s. 102). Marathon och Salamis symboliserar den fria väst-

världens seger över en despotisk asiatisk stormakt. Men Brutus

är i detta sammanhang en något märklig gestalt. Som försvarare

av den gamla republikanska författningen gentemot den nya en-

våldsmakten blev han en av Caesars mördare och Octavianus-

Augustus' fiende. Han torde snarast ha framstått som ett ideal

för de militanta bland Gustaf III:s oppositionsmän. Det fanns de

som redan nu talade sinsemellan om att röja kungen ur vägen.

Efter krigets slut avtackade kungen sitt borgerskap med en

storartad fest den 20 november 1790 till vilken han själv skrivit

ett divertissement, Födelsedagen (se s. 91f och I4lff). Ett mer

bestående uttryck för kungens tacksamhet blev den obelisk han

lät utföra men som restes på sin plats på Slottsbacken framför

Storkyrkan först sju år efter hans död (bild s. 144).

S. 71: N:o 24, Se hvad segelpå sjön

Vhw4,s. 117.

Völschow är ensam om denna text, liksom om många andra från

denna tid. Hans avskrift följs, bortsett från att interpunktionen
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förnyats. Punkterna efter andra strofens inledande Se är ur-

sprungliga - men Völschows interpunktion f.ö. är inskränkt till

ett kommatecken efter varje radslut och punkt efter strofsluten.

Ordförklaringar:

R. 4, stillt, lugnt. — r. 6-7, Castellet ... blixtrargutär— se nedan. -

r. 1 1 , knarck, knarrande från trävirket. - frisk kos, på en fartgi-

vande kurs, på en styv bog. Det har blåst upp efter inledningsra-

dernas stilltje. - r. 12, häck, gallerbur. Ordet används framförallt

om fågelburar, — r. 13, Moscovit, eg. moskvabo, men uttrycket

användes för ryssar i allmänhet. - beckad, sjömännens arbetsklä-

der impregnerades med beck. (Jfr "beckbyxa" - sjöman.) - r. 14,

Vivat, leve. - sjung, besjung. Utropstecknet har införts av mig.

Raden i sig kan naturligtvis betyda "sjung vivat på vår ö!" men
en sådan tolkning får syntaxen i det följande att kollapsa.

Såväl Bellman som Völschow var under 1780-talets senare år

trägna gäster hos gulddragare Petter Widman på hans lantställe

Elfvik på Lidingön (se framförallt kommentarerna till StU X och

XI, passim). Värden hörde till de äldsta medlemmarna i Arla

Coldinuorden, till vilken också Bellman och Völschow senare

anslöt sig. Ordens traditioner har starka örlogsromantiska inslag,

och för dess räkning uppförde Widman på sin lantegendom ett

miniatyrkastell utrustat med salutkanoner (se Bellmans visa "I

rad, i rad, Gif, Manskap, akt! StU X s. 84 och Olof Byströms

kommentar till denna, s. 75). "Kastellet" användes av allt att dö-

ma ibland som backanaliskt lusthus, och det var vid ett sådant

tillfälle sällskapet fick se en skuta med ryska krigsfångar från det

pågående kriget segla förbi på väg in mot Stockholm. Rad 7 il-

lustrerar hur besvärligt det kan vara att läsa en text som saknar
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meningsfull interpunktion. Meningen kan mycket väl vara "Det

blixtrar. Gutår!". Min läsning innebär att de små salutkanonerna

gav signal till skålen.

Melodin till N:o 24

Handskrifterna tiger om melodistoffet, men visans ovanliga me-

ter och rimschema tyder på att den hör till en parodifamilj i vil-

ken också "Ner vid Haga vid grind" ingår. Det är svårt att avgö-

ra hur de olika dikterna i familjen har sjungits, eftersom melodin

inte har återfunnits och de olika visorna skiljer sig från varandra

både till stroflängd och detaljutformning. Musiken är antagligen

rätt enkel och innehåller upprepningar. Parodifamiljen omfattar

följande texter:

Se livad segel på sjön 31 okt. 1788

Hit från Finland i fläng 9 dec. 1 788 StU X, s. 1 53

Ner vid Haga vid grind 31 dec. 1790 StU VI, s. 104

Up ur källarens hvalf 6 nov. 1791 StU XI, s. 84, b

Kom God' Herrar, stig in!! 19 febr. 1792 StU XI, s. 108, b

Åke Vretblad förmodar i musikkommentaren till StU X, att me-

lodin varit "en marsch, obekant vilken". En del trummande och

hänvisningar till trummor stödjer hans hypotes.

S. 72: N:o 25> Sverige har din tidpunkt vördat

Vhw 4, s. 88.

Avvikelser från källan:

Originalets interpunktion har justerats. Ursprunglig interpunk-
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tion: R. 3, vördat;' - r. 9, 'Sen - at — r. 10, '
... spån.' — r.

22, '

... herberge.' Alla övriga rader avslutas med kommatecken.

R. 22, Da Capo har tillagts, 'fin:' är utsatt i Vhw.

Ordförklaringar:

R. 3, Din tidpunkt, Ditt stora ögonblick, nämligen slaget vid

Högland, se nedan. — r. 5 Din dyra skuld afbordat, fullgjort Din

heliga plikt (skyldighet), dvs. mot fosterlandet. - r. 12, Greigens.

Den skotske amiralen Samuel Greigh (1736-88) var Kronstadts

kommendant och befälhavare över den ryska flottan under slaget

vid Högland. — r. 16—17, en för Bellman karaktäristisk genitiv-

konstruktion: [Din segerlott blir att vara] hjälteskarans främste

drott. - r. 19, bevara, bemanna. — r. 22, moskoviternas herberge,

att lyda under Ryssland.

Den daterande överskriften är typisk för de senare delarna av

Völschows samling av Bellmansvisor. Ofta anger de den dag,

vars minne visan vill föreviga. Ibland tycks de ange den dag då

visan kom till eller Völschow först tog del av den, och jag gissar

att det är fallet här. Den 4 oktober 1788 hade hertig Carl befälet

över de svenska trupperna på krigsskådeplatsen Finland medan

Gustaf III befann sig i Sverige för att möta dels ett danskt anfall

från väster, dels en alltmer bekymmersam opposition inom lan-

det. Tidpunkten för "Din hemkomst" (r. 8) - dvs. hertigens

återvändande till Sverige - kunde ingen vid denna tid ana, och

rapporterna från krigsskådeplatsen hade ingenting speciellt att

säga just om den 4 oktober.

Den 7 oktober var emellertid hertig Carls födelsedag, och her-

tigen var för bricollisterna Bellman och Völschow deras ordens

beskyddare och stormästare. Troligen var det inför firandet av
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denna dag som Bellman den 4:e skrev - och lät Völschow ta del

av - ett utkast till en hyllningsvisa, ett utkast som sedan troligen

inte kom till användning. Texten är sådan att man kan förmoda

att den underkänts av Bellmans självcensur, men en pärla inne-

håller den, ett stilbrott som effektivt tar ned den retoriskt flosku-

lösa dikten på jorden eller rättare sagt, på skeppsdäck.

Den 17 juli 1788 utkämpades det stora sjöslaget vid Högland

med hertig Carl som nominell överbefälhavare för den svenska

flottan. Det slutade tämligen oavgjort, men beskrevs av den

svenska krigspropagandan som en lysande svensk seger (se Bell-

mans "Kämpe-Visa öfver Segren vid Högland", StU VII, s. 108).

I hyllningsdikten från den 4 oktober är Hoglandsslaget ett givet

centrum. Den ryska flottans mördande kanonader som krävde

så många svenska sjömäns liv beskrivs som "Greigens äre skott",

som en rysk hederssalut. Det är vad jag kallar floskulös retorik,

men så tar hertigen själv plötsligt konkret, nästan mollbergsk

gestalt i stridslarmet."Då Du Dig i skörtet rifver / I din ädla if-

ver .

Melodin till N:o 25

Melodianvisningen i Vhw, "Det kan hända Bach[us] tubbar", le-

der till en dikt i samma samling, Vhw 3 s. 113., med den date-

rande rubriken "På Beurssen 1786" — men inte till någon känd

melodi. En strukturell jämförelse med Bellmans övriga diktning

aktualiserar två andra texter som möjligen har sjungits till sam-

ma melodi, och på dem kan man åtminstone bygga en hypotes

om den aktuella melodins proveniens.

"Med en philosophisk hjerna" (StU XII, s. 105) härstammar

även den från Vhw-samlingen, och den är daterad den 4 februa-

ri 1788. Standardupplagans musikkommentator gör en jämfö-
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relse med epistel n:o 69, "Se Dansmästar Mollberg Bröder" s.

138f) y men den håller inte. En sammanjämkning av "Med en

philosophisk hjerna" och den här aktuella texten till en gemen-

sam melodi skulle för övrigt fordra en mindre omgestaltning av

deras melodimaterial - vilket är besvärligt när ingen melodi

finns till hands.

Den andra texten börjar "Säg! hvad heter hon, min lilla" och

är en hyllningssång till Helena Quiding från den 31 augusti

1791, som bär melodianvisningen "Melodi af Haydn" (StU XI,

s. 77). Här kan man åter konstatera att en mindre omgestaltning

av melodin måste ha ägt rum, men dessa två texter och "Sverige

har din tidpunkt vördat" har rätt övertygande gemensamma mu-
sikalisk-poetiskt strukturella drag. "Säg! hvad heter hon, min lil-

la" har dessutom en da capo-indikation som överensstämmer

med den i den här aktuella visan, ett
"

fin:" efter versrad

4.

Förutsatt att denna melodiska släktskapshypotes är riktig, får

vi följande information: Melodin härstammar från Haydn, och

den är av pastoral karaktär. Möjligen kan den ha något att göra

med Gustaf III:s komedi "Den Ena för den Andra", eftersom

detta också är rubriken över sången till fru Quiding, men det

återstår att bevisa. Komedin uppfördes för första gången i maj

1788, vilket skulle stämma med "Sverige har din tidpunkt vör-

dat" men mindre väl med "Med en philosophisk hjerna", som

diktades före premiären.

Musikkommentatorn i StU XI, C.-G. Stellan Mörner, lycka-

des trots sina gedigna kunskaper om Haydns produktion inte

spåra den saknade melodin.
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S. 73: N:o 26, Du som med mandom, nit och lust

Vhw4,s. 79. (VU 2, s. 345.)

Vhw följs här så när som på interpunktionen. Trycket i VU 2 in-

nehåller ett sättarfel på r. 17, liga har blivit 'lia . På r. 25 har tex-

ten ändrats, från vapne ljudnW Vapen, sjung!'. EU 2, som i den-

na text har VU som enda förlaga, har genomskådat sättarfelet

men upprepar den korrupta texten i r. 25.

Ordförklaringar:

R. 1, Borgerskapets Cavalleries l:a Vakt, om borgerskapets militä-

ra kårer och deras uppgift under kriget, se kommentaren till n:o

23, s. i#5/ovan. Vakt torde här avse högvakt. - r. 1 2, flyglar, de

delar av en uppställd militär enhet som befinner sig på var sin

sida om mitten (centern). Den mörkblå färgen härrör från uni-

formerna. - r. 14, ägnar, anstår. - r. 18, Tillbjuder, erbjuder.

Den 9 oktober, fyra månader efterkrigsutbrottet, är en sen tid-

punkt för den första vakten. Det är troligt att borgerskapets in-

fanteri svarat för tidigare vakttjänstgöring. Att Bellman med en

dikt hyllar just kavalleriet kan sammanhänga med att det var in-

om denna kår han hade sina närmaste vänner bland borgarmili-

sen, Petter Widman, svågern Martin Lindström, Abraham West-

man och Carl Matthias Völschow - vår tetxkällas upphovsman -

som var kavalleriets instruktör. Det kan också vara så att den sist-

nämnde har sett till att just denna dikt av flera liknande har be-

varats.
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Melodin till N:o 26

Visan skall sjungas till samma marschmelodi ur Naumanns Gus-

tafWasa, som vi bäst känner från "Så lunka vi så småningom". Se

kommentaren till n:o 21 ovan, s. 96foch melodibilagan, s. 108.

S. 74: N:o 27, Hören syskon om er lyster

Vhw 4, s. 83. W, s. 203. SSM la, strof 1-4. SSM lb. Skilling-

tryck: "En Wisa, Fougden skall liquidere", Sthlm 1788. (EU 2,

s. 165 efter SSM 1 o. 2 jämförda med skillingtrycket.)

Dat.: samtliga avskrifter.

Attr.: Vhw.

Båda de manuskript som tillhör Stockholms Stradsmuseum har

ingått i Adolf Bellmans samling Pot-pourri eller samlade skrifter

af Carl Michael Bellman. Bellmanska sällskapetförärade afFred-

mans (Adolf Bellmans täcknamn i Bellmanska sällskapet). SSM
la är ett fragment bestående av de fyra första stroferna skrivna av

okänd hand på ett kvartoblad. I höjd med en äldre, struken rub-

rik (se nedan) står "Wetz Courir ifrån Bohuslän till Norrbacka /

tillhör K Kamreren Åhlström" och påteckningen kan vara gjort

av C. M. Bellman. "Tillhör" torde syfta på en egenhändig, kan-

ske dedicerad utskrift, jfr följande visa.

SSM 1 b är en fullständig avskrift på ett dubbelblad i folio. På

den fjärde, i övrigt tomma sidan står "fäster nästframmanför re-

verserna" följt av blyertsnotisen "Ad. Bellmans stil" (Olof By-

ströms hand). Notisen synes riktig, och den gäller så vitt jag kan

se hela avskriften. Det är dock inte den från början troligen full-

ständiga SSM la som A. Bellman skrivit av. En iögonenfallande
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felaktighet (se varianterna, s. 76, r. 18) har den gemensam med
W som tillkommit i Åhlströms närhet, något som kan tyda på

att SSM lb:s förlaga varit, eller stått nära, Åhlströms exemplar.

Förhållandet har sitt intresse därför att det har beröring med
epistlarnas ederingshistoria. Trots detta, och eftersom den egh

utskrift som tillhört Åhlström inte är tillgänglig, är det tryggare

att utgå från Vhw som grundtext.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 74 r. 1. Vhw har ursprungligen endast datumrubriken. "Wetz

som Courier från Bohuslän till Norrbacka etc" har skrivits till

med A. Bellmans hand. "etc" står troligen för tillägget om Åhl-

ströms innehav - se ovan.

S. 75 r. 18, Slaa (så övr. hss o. skillingtrycket), Vhw: 'slå'.

S. 76 r. 7 o. 16, söde (så W), Vhw o. SSM lb o. skillingtrycket:

'sede' (men Vhw på s. 80 r. 27: 'söde snut').

Inslagen av danska skriver Völschow till största delen med tysk

stil som här motsvaras av kursiv. Markeringen har här genom-

förts med större konsekvens.

Vhw:s bristfälliga interpunktion har korrigerats.

Varianter:

S. 74 r. 1. Ursprunglig och överstruken rubrik i SSM la: 'Couri-

ren om Danskarnes infall uti Bohuslän'. - r. 12, till, W, SSM la

o. skillingtrycket: 'från'. - r. 15, Han helt nyss, SSM la o. b samt

skillingtrycket: ' Han som nyss'; W: 'Han, kom nyss'.

S. 76 r. 3, sal, SSM lb, W: sehF; skillingtrycket: 'seel'. Den tysk-

klingande varianten torde ha påverkats av rimordet 'spel', men
s.k. stockholmsrim som spel/sael är inte ovanliga hos Bellman. -

r. 18, Kärlets,W o. SSM lb: 'kärleks', iW rättat i efterhand. - r.

il i en dejlig suk, övr. hss o. skillingtrycket: 'en dålig suck'. - r.

22, Hvad, övr. hss o. skillingtrycket: Svär.
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S. 78 r. 4, svenska, övr. hss: 'Manheims'. - r. 7, ra^, övr. hss o.

skillingtrycket: 'för'.

Ordförklaringar:

S. 74 r. 1, Wetz, enligt Ivar Simonsson sannolikt tecknad med en

känd brännvinsadvokat, Gabriel Wetz (död 1796) som förebild.

Se StU I, s. XXIIIf och StU II, s. 03f - Norrbacka, värdshus

strax utanför Norrtull. Se StU X, s. 164f(bild). — r. 4, par brico-

le, på omvägar. Eg. en biljardterm som gav namn åt det parodis-

ka ordenssällskap som grundades av Kexell och som Bellman ti-

digt kom att tillhöra. Ordvalet antyder att visan tillkommit för

ett sällskap av åtminstone bl.a. bricollister. - r. 11, Lappri,

strunt. - r. 17: Raka vägen från Kungälv. - r. 18, relaterat, berät-

tat.

S. 75 r. 9, på furstens ed och tro, på grund av sin trohetsed mot

kungen. Begreppsklyvningen ed och tro' för 'trohetsed' (hendia-

dys) är en för Bellmans lyriska språk typisk stilfigur. — r. 13,

upläste, låste upp. - r. 1 6, Jutar, danskar. — r. 17, si gu, förvräng-

ning av 'sgu' eller 'sågu' (så Gud hjaslpe mig). Ungefär 'minsann',

'min själ!'.— r. 20, Fougden, fogden, här närmast den militäre

ämbetsman som hade att svara mot krav på gottgörelse för krigs-

rekvisitioner. — liquidere, likvidera, betala räkningen. — s. 25,

surtout, långrock, överrock. Här: vapenrock. - r. 26, bantleret,

axelgehänget. - r. 27, söde snut, sode snut, sötnos.

S. 76 r. 3: Dalen, dåden (danskt talspr. för djasvelen), Djävulen. -

gale, förhäxa, vanligt i eder och förstärkande uttryck, t.ex. 'fan-

den gale mig'. Verbet är transitivt, konstruktionen med 'i' är

m.a.o. odansk. - sal, talspråksform av sj sel, själ. — r. 6: Mycket

beundrat. - r. 10, bagage, pack. — r. 12, Manheims, Nordens, här:

Sveriges. — r. 15: Från Er stad. - r. 18, drägg, bottensats. - r. 23:

Var nu bussig.
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S. 77 r. 4, vivat, leve. - r. 7-8:, Och inför sin kung riktigt

fullgjort sina skyldigheter. (Jfr slutraderna i följande visa.)

Gustaf III:s svagt maskerade anfall mot Ryssland (se ovan, s. 102)

hade med militäralliansers automatik utlöst ett angrepp från

Rysslands bundsförvant Danmark. Den 24 september ryckte en

dansk hjälpkår (så betecknad för att markera att Danmark i

ryskt, inte i eget riksintresse blandade sig i kriget) in från Norge

i Bohuslän, och eftersom motståndet var svagt avancerade den

på kort tid till Kungälv, två mil från Göteborg, som uppmanades

kapitulera. Gustaf III begav sig själv till Göteborg, stadens för-

svar förstärktes och sedan England, Preussen och Holland hotat

Danmark militärt för den händelse aggressionen skulle fortsättas

kunde kapitulationskravet avvisas barskt. I början av oktober

undertecknades ett stilleståndsavtal som sedan prolongerades i

etapper till dess att de danska trupperna lämnade svenskt territo-

rium den 12 november.

När brännvinsadvokaten Wetz, känd från Fredmans epistlar

och sånger, återkom till Stockholm och Norrbacka hade de dan-

ska soldaterna alltså redan försvunnit från Kungälv. Vad han har

att berätta om danska soldaters bacchanaliska rekvisitioner är

redan historia. Märklig är den roll Bacchus spelar i Kungälv, rol-

len av svensk patriot. Jfr hans roll i följande visa!

Melodin till N:o 27

Visan skall sjungas till samma melodi som "Fädrens dygd och

hjeltars sinne", n:o 17 ovan. Se musikkommentaren på s. 87 och.

melodin ut Thidstedts Notebok på s. 107.
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S. 78: N:o 28, Brickan bort, posthornet borta

SSM2. EU 2, s.172

Dat.: Rubrik

Attr.: Se nedan.

Man kan inte utgå från att varje manuskript som i likhet med
SSM 2 ingått i Adolf Bellmans samling Pot-pourrie återger en

Bellmanstext. När det gäller visan om kuriren Wetz återkomst

finns det emellertid ingen anledning att ifrågasätta Bellmans för-

fattarskap, trots att visan inte är känd från någon av de pålitliga

Bellmansattribuerande samlingarna. Den ansluter sig tematiskt

och melodiskt direkt till här föregående visa, "Hören syskon om
er lyster", och den innehåller i porträttet av Wetz anspelningar

på Bellmans tidigare visor där denne förekommer - framförallt

på sviten om Bacchi konkurs (Fredmans sång n:o 47—54).

SSM 2 består av två blad i kvartformat som i bredd med rub-

riken har en påteckning: "orign: tillhör Her Hofmålaren Bru-

sell" (jfr kommentaren till föregående visa). Johan Gottlob Bru-

sell var elev till Desprez och dekorationsmålare vid Operan. Lik-

som Olof Åhlström, som skall ha innehaft originalet till föregå-

ende visa, tillhörde han Par Bricole. Bruseli hör till dem som har

illustrerat Bellmans brev till Tjälvesta (se StU XI, s. 29fi.

SSM 2 är ingen prydlig renskrift: Den första strofen står sist,

och strofordningen är återställd genom numrering av stroferna

1-4. Strof 5 har blivit överhoppad och sedan inklämd i vänster-

marginalen med en markering som visar var i texten den hör

hemma.

Avvikelse från källan:

S. 79 r. 24, Bacchi, SSM 2: 'B.' (Förkortningen står i strof 5, den

som klämts in i marginalen.)
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Ordförklaringar:

S. 78 r. 3, Brickan, kurirbrickan. Kabinettskurirer, utsända av

hovet, bar ett märke med tre kronor på bröstet. - posthornet,

postiljonens och kurirens horn med vilket han signalerade sin

ankomst. - r. 16, tross och trissa, rep och block. De riktigt stora

vinfaten kunde hissas ned i vinkällarna med en sådan anordning

- här använd för persontransport. - r. 22, commissioner, upp-

drag.

S. 79 r. 4, bucklor, lockar. - r. 7, wahrhaftig (ty.) , sannerligen. - r.

8, kejsarn, bör syfta på den österrikiske kejsaren även om påstå-

endet är stolligt. — r. 11, Klang!, Skål!. - r. 12, sprundet, vinfatets

tapphål. - r. 13, Potemkin, rysk befälhavare i det pågående

rysk—turkiska kriget. — r. 15, Hohle mich der Teufel(ty.), Ta mig

fan. - r. 17, Kejsarinnan, Katarina II av Ryssland. — r. 19, Herr

Pitt, William Pitt d.y., Englands premiärminister. - r. 22, åmar-

na, vinfat rymmande 157 1, även motsvarande rymdmått. — r.

25, detfluidum i båln, den drycken i bålen. — r. 26, röner, erfar.

S. 80 r. 6, afsvuren, avfälling, förrädare. - r. 7, malcontent, miss-

nöjd. - r. 8, conjuncturen, (här:) det politiska spelet. - r. 19, vi-

nets chor, koret i vinets helgedom. Pars pro toto (en stilistisk fi-

gur där delen står för det hela) för vinets tempel, platsen för dyr-

kan av vinet. — r. 22, taflan, den griffeltavla där krögaren notera-

de vad kunderna blivit skyldiga. - r. 26: från den högste till den

lägste. - r. 28, sig missumerat, räknat fel till sin nackdel.

S. 81 r. 6, Jofur, namn på åskguden (Tor eller Jupiter) bildat av

Olof Rudbeck, på grund av tvåstavigheten ofta använt i 1700-ta-

lets av jamber och trokéer dominerade verskonst. - r. 9, durch

und durch (ty.), sorgfälligt (till summeradi). — r. 12, liquiderat,

gjort upp räkningen.
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Kuriren Wetz' färdriktningar är något oklara (se föregående visa)

— liksom meningen med att hans resor alltid är korta. Med tanke

på att denna visa är känd tack vare ett enstaka löst manuskript,

är det ju tänkbart att det har funnits flera kurirvisor med vars

hjälp en resejournal hade kunnat upprättas. Hur som helst är

han uppenbarligen Bacchus' kurir, som utgår från och återvän-

der till hans högkvarter var än det ligger.

Den danska truppstyrkan hade den 10 januari redan lämnat

Kungälv och gått tillbaka in i Norge. Wetz berättelse om till-

ståndet i världen utanför Bacchus' källarvalv är ett sent exempel

på den form av politisk satir som Bellman odlat alltsedan ung-

domsverket Månan, förlöjligandet av politiskt kannstöperi (jfr

n:ris 1, 8, 9 o. 19 ovan).

Den polska frågan figurerar här liksom i alla Bellmans kann-

stöpartexter efter Månan — och den kommenteras lika befängt

som vanligt. När Polen delades på nytt, långt efter visans till-

komst (1793 och -95) var det inte Österrike utan Ryssland som

tog de stora bitarna. Däremot var det Österrike och inte Potem-

kins Ryssland som i etapper erövrat Kroatien från Turkarna.

Dessas fiende Ryssland var förvisso Sveriges fiende, men den

hjälp vi fick mot Rysslands allierade Danmark kom inte från sul-

tanen utan från trippelalliansen Preussen-England-Holland. Att

England "vill förening" torde syfta på dess önskan att se ett slut

på det rysk-turkiska kriget. Pitt, som talat för ett militärt ingri-

pande mot Ryssland, föll till föga för whig-oppositionens me-

ning.

Det är när Wetz övergår från storpolitiken till att kritisera de

drycker som bjuds som han uppväcker Bacchus' vrede. Situatio-

nen påminner starkt om den vid "Bacchi Concurs". Ett utdrag

ur "Protocollernes justering" (Fredmans sång n:o 52):
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Hvad anbelangar W..zens stop,

Ren lögn är alt ihop;

Han sjelf utklunkat där han står,

Hvar enda tår.

Sötkummil sa du, du ditt får,

väl sämre i dig går.

Du plundrar Bacchus än et år

Om du förmår.

Men även denna Bacchus' uppgörelse med sin otacksamme gäst

har anknytning till den politiska situationen 1788-89. Wetz till-

hör de missnöjda och hans missnöje med Bacchus' regim miss-

tänks vara underblåst av mutor. Att han vid denna tid kallas en

"afsvuren" leder tankarna till de fosterlandsförrädiska officerarna

inom Anjalaförbundet, och när Bacchus med stränghet och all-

var och "en bister blick åt Norden" talar om vikten av att kapte-

nen ensam måste föra befälet över skeppet argumenterar han

med kraft för det gustavianska enväldet och mot den vid denna

tid mycket starka oppositionens anklagelser. Eichhorns kom-

mentar till visan är riktig, men en smula onyanserad (EU2, s.

389): "syftar på aristokratiens hållning under kriget". Syftningen

är tydlig, och den innebär intressant nog att Bellman här presen-

terar Bacchus som en poetisk parallell till Gustaf III.

Melodin till N:o 28

Melodin är densamma som till föregående visa. Se musikkom-

mentaren till n:o 17 (s. 87) och musiken i melodibilagan på s.

107. Observera att Bellman här följer melodin i Thidstedts de-

taljutformning närmare än i Fredmans sång n:o 37 och i n:is 17

och 27 här: åttondelarna i takterna 7, 11 och 15 får en stavelse

var.
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S. 82: N:o 29, Dalkarlar trösta

Vl6d(egh). (Stockholms Tidningen 26/7 1923.)

Manuskriptkapseln V 16 d (A. Euréns papper I, UUB) innehål-

ler dikter av namngivna författare, bl. a. detta folioark med ett

egenhändig Bellmansmanuskript. Det har i bredd med första

strofen en blyertspåteckning - även den egenhändig: "Dedicerad

/ till Herr / Baron / Åkerhielm, / af CMB".

Originalet innehåller två egh ändringar, båda samtidiga med
nedskriften. Den enda där ursprungslydelsen kan idetifieras är

rättelse av en dubbelskrivning. Det kan även vara fallet med den

andra.

S. 82 r. 18, leftva^än.

S. 83 r. 5, Gammal och eeh ung.

Ordförklaringar:

S. 82 r. 3, trösta, förtrösta. - r. 5 o. r. 14, Gustav Vasa.

I september 1788 reste Gustaf III genom Dalarna. Kriget mot
Ryssland (se s. lOlff) hade utlöst ett krigshot från Danmark,

Rysslands bundsförvant, och när kungen återvänt från den fin-

ska krigsskådeplatsen var det bl. a. detta han hade att ta itu med.

Ett anfall kunde tänkas komma från det danska Norge, och det

gällde att mobilisera ett försvar i Dalarna — tillgängliga reguljära

förband var uppbundna på annan ort. Kungen talade till allmo-

gen på de platser där Gustav Vasa enligt traditionen hade eldat

dalkarlarna till kamp mot danskarna. Han var framgångsrik, en
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frikår ställdes upp med Gustaf Mauritz Armfeldt som befälhava-

re. Baron Lars Åkerhielm var en av officerarna.

Danmark angrep Bohuslän - se n:o 27 — men det kom inget

angrepp över Kölen, och våren 1789 fick allmogekåren från Da-

larna tillsammans med Stockholms borgerskaps infanteri en an-

norlunda uppgift. Med hjälp av de ofrälse stånden i riksdagen

drev Gustaf III emot ett kompakt adelsmotstånd igenom den

s.k. Förenings och säkerhetsakten - i själva verket en ny stats-

kupp som gjorde honom långt mer oberoende av riksdagen än

vad regeringsformen från 1772 hade medgivit. Det var inget

lättvindigt företag - oppositionen hade blivit stark, den domine-

rade riddarhuset och hade sina sympatisörer t.o.m. inom själva

kungafamiljen. Kungen, som var beredd att gå mycket långt för

att driva igenom författningsändringen, arresterade adelsopposi-

tionens nyckelmän och omgav riksdagen med demonstrativt va-

penskrammel. De styrkor som under det pågående kriget var till-

gängliga var samtidigt de som adeln hade minst inflytande över,

de som representerade de stånd vars lojalitet Gustaf III kunde

räkna med: borgarna och bönderna. Borgerskapets infanteri be-

vakade rikssalen under riksdagens avgörande plenum den 21

februari, och allmogekåren från Dalarna, 1200 man, hade som
reserv förlagts till Drottningholm.

Bellman hade redan under riksdagen 1778-79 fått i uppgift

att med tjänliga medel hålla bondeståndets medlemmar på gott

och rojalistiskt humör. Impromptut från Drottningholm kan ty-

da på att han tilldelats ett liknande uppdrag vid Dalakårens fält-

läger.
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Melodin till N:o 29

Visan betecknas "Impromptu", och Bellman anger ingen timbre

i sitt manuskript. På baksidan av bladet står dock en intressant

anteckning av timbrekaraktär, gjord av okänd hand: "Vive Hen-

ri IV vive ce bon Roi &c ou le Ballet de Dames de la Cour dans

Ninette å la Cour". Ingenting bevisar att anteckningen syftar på

den omstående visan, men de angivna operetterna kan ha haft en

speciell betydelse såväl för Bellman som för Gustaf III, och det

förefaller mig rimligt att söka melodins proveniens här.

Timbren "Vive Henri quatre ou j'aimons les filles" står i La

Clé du Caveau som n:o 622. Samma fredon, med dessa texter

men i en rätt markant avvikande melodivariant, förekommer i

Collés talpjäs La Partie de chasse de Henri LV (Paris: Duchesne,

1766, 3:e aktens elfte scen, s. 104ff). Där berättar den ärlige

mjölnaren Michau om sin kärlek till flickor, till vin och till sin

kung, som har gått vilse under jakten och nu befinner sig fram-

för honom — oigenkänd: "Cest 1'air du Pas d'Henri Quatre dans

les Tricotes". Tredje strofen återges med musiktryck i den franska

textutgåvan. I dess text avslöjas också att visans sista fyra takter

upprepats i ett avslutande korusparti:

[Michau:] Ah! grand choru pour celui-lå.

Tous reprennent en cheur.

Vive Henri Quatre,

Vive ce Roi vaillant.

Situationen i pjäsen, med den lantliga atmosfären och trofasthe-

ten mot en älskad kung, gör det värt ett försök att testa denna

fredon mot Bellmans vistext, och det visar sig då att den metris-

ka överensstämmelsen är mycket god. Kopplingen är hypotetisk

så länge vi inte kan bevisa att anteckningen på baksidan av ma-
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Titelbilden till La Partie de chasse de Henri IV, Paris 1766.
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nuskriptet är en "vrai timbre", men hypotesen är tillräckligt väl

underbyggd för att jag skall våga ta med melodin bland andra i

melodibilagan. Till de omständigheter som stärker hypotesen

hör att både La Partie de chasse de Henri IV och La Caprice

amoureux (= Ninette a la Cour) spelades av den franska truppen i

Stockholm under 1760- och 70-talen — den förra två gånger i ja-

nuari och februari 1770, den senare nio gånger mellan 1761 och

1769 (Agne Beijer, Les troupes frangaises ä Stockholm, Uppsala

1989). Dessutom - Collés pjäs utgör en känd litterär källa för

Gustaf III:s utkast till operan GustafAdolph och Ebba Brahe. (Jfr

kommentaren till n:o 32 i denna del.)

Nämnda Colléutgåva ligger till grund för visans utformning

på s. 109 i melodibilagan ovan. Anpassningen till Bellmans text

har krävt rytmiska justeringar i takt 9, 12 och 13. Takterna 11

t.o.m. 14 motsvarar den korusrepris som Collés libretto avslöjar,

en förlängning som i Bellmansvisan berör alla tre stroferna.

Ett tydligt strukturellt samband finns mellan denna dikt och

två andra sena Bellmansvisor: "Systrarne skola / Ej sitta Vän vid

Vän" från den 12 juni 1788 (StUX, s. 140) och "Kolare, Smeder

/ Ur Fahlu bottnars djup!" från den 14 oktober 1790 (StU XI, s.

41). I det senare fallet kan vi dessutom tala om ett geografiskt

samband, båda har anknytning till Dalarna. "Kolare, Smeder" är

en tillfällesvisa till assessor vid Bergskollegium C. J. Lundström.

Han hade hjälpt till med att "marknadsföra" originalutgåvan av

Fredmans epistlar (se FE 1990 del 2 s. 118) och fått "Ulla min

Ulla" som dedikation. Festen den 14 oktober hölls till epistlarnas

ära (Olof Byström, StU XI, komm. s. 33), men Bellman valde

inte en epistelmelodi utan en dalkarlsmelodi till Lundströms vi-

sa.
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S. 84: N:o 30, 1Nympher i badet

Vhw 4, s. 97.

Eftersom Vhw är ensam källa till denna märkliga men tveklöst

patriotiska visa vid haremsbassängens kant, är texten på ett par

ställen osäker.

Avvikelser från textkällan:

S. 85 r. 8, At Porten skall ramla (så efter ändring - inskott ovan-

för raden), Vhw: 'At Portarna ramla. Andringen är inte utförd av

Völschow eller av Bellman - att döma av handstilen kan det

mycket väl ha varit Adolf Bellman som fört pennan. Jag har valt

den ändrade lydelsen eftersom det rimligen bör ha varit den

Bellman avsett. Se ordförklaringar. - r. 21, Bosporens, Vhw: 'Bos-

phcerens'.

Ordförklaringar:

S. 84, r. 1, Abduhls, Abdiilhamid I:s. - r. 6, hin, den. — r. 8, Por-

ten, Ottomanska Porten eller Höga Porten. Benämning på den

turkiska regeringen och dess säte i Konstantinopel. - r. 9. Selim,

Sultan Selim III. - r. \\, jag, kung Gustaf, som uppmanar Selim

att göra som han, dvs. fortsätta att kämpa mot Ryssland. — r. 17

Cossackernas brak, Kosackernas stridslarm. - r. 18-19, standaret

I På gyldne Schabrak, husarens fälttecken som fladdrar ovanför

det praktfulla sadeltäcket. - r. 21, språk, eg. sprakande. Mening-

en kan vara att det bosporiska oväsendet dämpas (rörs) vid ljudet

av Gustafs röst.

S. 85, r. Bottniska, Östersjöns. — r. 5—6, gröna I med röda revers,

beskriver kosackuniformen som grön med röda uppslag (fr. 're-
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vers'). - r. 7, röna, erfara. - r. 8, en uniformerad svensk soldat,

antitetiskt till r. 5—6. — r. 10, Gevär, handvapen (i allmänhet).

Pressad av Katarina ILs och furst Potemkins annekteringspolitik

och ohöljda maktspråk gjorde sultan Abdulhamid I ett ganska

desperat försök att värja sig genom att förklara Ryssland krig

1787. Eftersom det passade väl in i Gustaf III:s egna krigsplaner,

erbjöd denne sultanen en militärpakt innehållande ett svenskt

diversionsangrepp mot Ryssland i utbyte mot turkiska subsidier.

Våren 1788 avslog turkarna hans anhållan om subsidier, men
den nedslående depeschen kom inte fram till Gustaf III förrän

den 27 juli - och då hade han redan satt igång kriget (se kom-

mentaren till n:o 22, s. Wlf). Men Abdulhamid dog, och även

om det kanske var hans storvesir som låg bakom avslaget, vittnar

Bellmans visa till de badande haremsdamerna om att detta väck-

te nya förhoppningar i Sverige. Under den nye sultanen Selim

III:s första tid kom militärpakten till stånd (den 11 juli 1789)

även om de turkiska subsidier som utlovades bara till en obetyd-

lig del kom att utbetalas, innan Sverige till Turkiets förtret slöt

fred med Ryssland den 15 augusti 1790 — en separatfred som
stred mot de löften länderna hade givit varandra.

Melodin till N:o 30

Melodin är okänd och dess da-capostrof unik i Bellmans dikt-

ning.
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S. 86: N:o 31> Du redeliga skara

Vhw 4, s. 89.

Vhw:s text är oförändrad så när som på interpunktionen.

Ordförklaringar:

S. 86 r. 4, väpnadjacka, uniformsjacka (jfr Vapenrock'). - bant-

ler, bantlär, uniformens axelrem vid vilken värjan eller annat va-

pen fästs. - r. 10, knyr, knyster. - r. 13, Så, Såväl. - r. 18, gevär,

vapen.

Beträffande frikåren från Dalarna och dess uppdrag vid Drott-

ningholm, se kommentaren till föregående text. Den 4 juni var

riksdagen över och med den risken för eventuella oroligheter i

samband med att Gustaf III drev igenom Förenings- och säker-

hetsakten. Dalkarlarna skulle nu skeppas över till Finland för att

under Armfeldts befäl delta i årets krigskampanj. De kom bl.a.

att delta i slaget vid Ingo i september.

Melodin till N:o 31

Handskrifterna lämnar oss återigen utan melodianvisning. Den
särpräglade strofformen med da-capostruktur ger vid handen att

Bellman har använt sig av samma melodi som till visan vid bröl-

lopet för Völschows dräng Calle, "Brudgummen utaf dagen"

från den 12 april 1789 (StUX, s. 174). Till den lyckades musik-

kommentatorn Åke Vretblad inte knyta någon melodi. En
mycket närbesläktad strofform har tre visor från 1791:
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Vid vinets friska färg 31 juli 1791 StU XI, s. 76

God-morron, kära Bror 1 8 dec. 1791 StU XI, s. 92

Nej fåfängt! hvart jag ser 1791 StU II, s. 140. "1791

eller tiden närmast dessförinnan" är Hillboms datering i FS 1992 del 2,

s. 350ff.

Dessa tre visor har förmodligen skrivits till en populär, kontra-

dansbetonad utformning av andra satsen i Haydns symfoni 82,

"L'Ours", från 1786. När det gäller de två visorna från 1789 skil-

jer de sig från de senare endast genom att de innehåller ytterliga-

re en stavelse i versraderna 1 och 3, något som egentligen över-

ensstämmer bättre med Haydns ursprungliga melodi (se FS

1992, del 2, s. 352) än till den variant till Fredmans sång n:o 58

som Åhlström skrev ut.

Eftersom ingen samtida uppgift föreligger är kopplingen av

"Du redeliga skara" till Haydnmelodin inte bevisligen säker,

men att den är riktig förefaller så sannolikt att jag tagit med me-

lodin i avsnittet "Musiken till visorna", s. 110. Jag har där lagt

texten under violinstämman till den aktuella satsen sedan dess

fraseringar förenklats med hänsyn till visans krav och den första

reprisens omtagning (liksom t.ex. i Fredmans sång n:o 58) har

slopats.

S. 88: N:o 32, Stockholm sörjer sin Kung

Vhw 4, s. 108.

Avskriften är gjord under en period då Völschow hade nära per-

sonlig kontakt med Bellman och löpande erhöll texter för sin av-

skriftssamling. Textordningen i Vhw gör sannolikt att sången
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har tillkommit 1789 (den följer i Vhw 4 närmast efter "Öfver

Battaillen med Skiärgårds Flottan 1789", StU X, s. 202), och att

det rör sig om senare halvåret blir då klart - det var i början av

juli Gustaf III anslöt sig till styrkorna i Finland.

Den enda avvikelsen från källan är en något justerad inter-

punktion.

Den redaktion som under Adolf Bellmans kontroll publicerade

CM. Bellmans Skaldestycken, efter CM. Völschows Manuscripter

första gången utgifna (VU), fann tydligen den lilla sångstrofen

alltför obetydlig, och därför har den förblivit obemärkt. Bristen

på spridning ger oss nog rätt att tolka den som en rätt privat ytt-

ring. En sådan tolkning förklarar också den vid denna tid ovan-

ligt pacifistiska tonen i sången: Kom hem! Fredens gudom är re-

dan tillfredsställd med vad du uppnått.

Melodin till N:o 32

Melodierna till Bellmans senare diktning är ofta svåra att finna,

och skaldens virtuosa versteknik gör ofta arbetet komplicerat.

Denna kungahyllning, som i Völschows avskrift saknar timbre,

utgör ett typiskt fall. Visans struktur och datering ger inte desto

mindre vid handen att musiken varit densamma som Bellman

använde vid Sergels namnsdag 1789 till "Re'n bland Kämparna

van" (StU X, s. 207). Vid Völschows avskrift av denna dikt står

melodianvisningen "Voglers marsche i Gustaf Adolph" vilket vi-

sar sig vara en problematisk anvisning.

I musikkommentaren till StU X kommenterar Åke Vretblad

Völschows timbre på följande sätt: "Det förefaller dock som om
här skulle föreligga något missförstånd. Den enda marschen i



Kommentar 135

denna opera förekommer i andra akten scen 16. Den har Bell-

man använt till Fr. Ep. nr 53, 'Vid ett stop öT. Denna marsch

passar emellertid icke alls till föreliggande dikts meter och rytm.

Kanske ett stycke av Vogler åsyftas som visserligen har markerad

rytm men icke åsatts beteckningen marsch?" (StU X, s. 197.)

Någon lämplig melodi till "Re n bland Kämparna van" föreslås

alltså inte. (F. ö. har också melodin till epistel n:o 53 blivit ett

problem för Bellmansforskningen - episteln är nämligen minst

åtta år äldre än körpartiet i Voglers opera. Det är m.a.o. inte det-

ta Bellman har använt. Se härom FE 1990 del 2, s. 281ff.)

Problemet fortsätter med nästa visa i uppvaktningen till Ser-

gel, "Klang! Vid grind spelar jag", som "icke [kan] vara samma
melodi som till närmast föregående dikt. Här måste det röra sig

om en sång i folkvisans ton." (Vretblad, loc. cit.) Nu är det emel-

lertid så, att Bellman i en prosatext efter "Re n bland Kämparna

van" berättar för oss: "Då sjöng åter den Blinde vid vagnens stad-

nande, och han spelade samma gudomeliga melodie af Abbe

Vogler" Härefter följer "Klang! Vid grind spelar jag". När det

gäller melodibestämningen väger Bellmans ord givetvis tyngre

än sentida musikkommentatorers.

Vretblad har emellertid rätt på två punkter: a) visorna ur Ser-

gels namnsdagsdivertissement har haft en helt annan melodi än

epistel n:o 53 och b) förutom "Käcka gossar, stridens söner" har

ingen aria eller kör i partituret till GustafAdolph och Ebba Brahe

betecknats med ordet "marsche". Däremot är det fel att påstå att

den är unik i operan såsom marsch.

Oavsett om det är efter Bellmans anvisning eller på eget ini-

tiativ som Völschow skrivit ut timbren över "Ren bland Käm-
parna van", så har denna visa samma funktionella meter som

"Klang! Vid grind spelar jag", och denna meter överensstämmer

rätt väl med en frejdig liten marsch ur Voglers opera. Den åter-

finns i P.C. Bomans klaverutdrag utan text, som instrumental
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inledning till kören "Han kommer den höfding" (Vogler, G. J.,

GustafAdolf och Ebba Brahe, utg. Martin Tegen. Monumenta
Musicae Svedas n:o 7, s. 72):

r u»

ur r f f

tr

Jag kan inte lansera denna marsch som en absolut säkert auten-

tisk Bellmansmelodi, men de indicier som pekar mot att det är

den melodi vi söker är starka, så starka att jag vågar ta med den i

melodibilagan (s. 111). Att de ingrepp som anpassningen till

Bellmans text kräver är högst rimliga (rytmiskaJusteringar i takt

5, 6, 11, 12, 13 och 14) framgår av en jämförelse. Det är helt

klart att melodin till "Stockholm sörjer sin kung" kan ha varit en

annan, och vi får avvakta eventuella framtida fynd som antingen

kan bekräfta denna koppling - eller ge oss en ny mer autentisk

melodi.

Av de tre visor som ingår i parodifamiljen har "Klang! Vid

grind spelar jag" den bästa melopoetiska detaljöverensstämmel-
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sen med Voglermarschen - upprepningen i de båda reprisernas

sista fyra takter motsvaras där av en textupprepning: "Litet mer

confonium på Tobia dag / Så för mej som för fiolen, / Så tycker

jag-"

S. 89: N:o 33, Gud han bevara

Vhw4,s. 105.

Völschow har skrivit in texten i sin fjärde volym med Visorför-

fattade afHofSecreteraren Herr CarlMichael Bellman någon gång

under senare delen av 1789. Hans rubrik antyder att han förgä-

ves räknat med att skalden senare skulle ge honom en närmare

datering: "Den. : : 1789".

Ordförklaring:

R. 10, lagrat, lagerprytt.

Avskriftsdateringen tycks stämma väl överens med innehållet i

den lilla förbönen. Under 1789 års kampanj anlände Gustaf III

till krigsskådeplatsen i början av juli medan hertig Carl som

överbefälhavare över flottan kunde avsegla från Karlskrona först

en månad senare. Att Bellman har försett hertigen och storami-

ralen med "lagrat bälte" (en normal lagerkrans rimmar ju inte på

'hjelte') syftar på hans chefsskap under slaget vid Högland ett år

tidigare. Det oavgjorda sjöslaget beskrevs av den svenska krigs-

propagandan som en lysande svensk seger.



138 Kommentar

Melodin till N:o 33

I Vhw saknar visan timbre, men den står i sin tur som timbre för

"Lof-Ons små vänner" (StU X, s. 186). Som Gunnar Jeanson

har noterat i kommentaren till en hyllningsvisa på drottningens

namnsdag 1788, "Prydd med den ära" (StU VII, s. 105, komm.
på s. 202) används samma strofform i denna visa, och vid det

tillfället har sången framförts som kanon. Intressant nog har en

tidig bacchanalisk kör med samma strofmönster, "Bacchus vi

dyrka" (StU IV, s. 36), också framförts som kanon enligt Bell-

mans egenhändiga notering i handskriften Gir. Sistnämnda kör-

visa har emellertid tryckts i tredje delen av Olof Kexels Bacchi

Hand-Bibliotheque med en melodi (n:o 1 i häftet) som inte gär-

na tål att behandlas som kanon. Det kan naturligtvis röra sig om
två eller flera melodier.

"Gud han bevara" kan sjungas till melodin från Bacchi Hand-
Bibliotheque, men en sådan koppling är inte bekräftad, kan inte

kallas autentisk. Om man gör de små ändringar i melodin som
är nödvändiga för att åstadkomma en 4-takterskanon, ser man
att textraderna 1 och 3 samt 5 och 7 sammanfaller. Det kan

eventuellt tyda på att en kanoneffekt eftersträvats.

IÉeHÉ

Gud
Lyf

han be - va

tom vårt ö

i

upp
kri - gets fa

til det hö
Gud
Lyf

han be

tom vårt

Vår
Lof

mil - da Kung.
sjun - gom sjung.
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S. 90: N:o 34, Ack! om vår sol en lugnad morgon återsände

Vhw 4, s. 109 (VU 2, s. 343. SU 6, s. 183 efter VU.)

I SU har Sondén ändrat Och Örnens ättnW 'Och örnen sen', ett

ingrepp som upptagits i CU 4, s. 171.

Ordförklaringar:

R. 1, Claespå hörnet, värdshus, på Bellmans tid liksom nu i hör-

net av Roslags- och Surbrunnsgatorna. — vår sol, se nedan. — r. 4,

Örnens ... Lejons, de heraldiska djuren representerar Ryssland

och Sverige, men i appositionen en Lejons fordom ädla frände,

står de väl närmast för regenterna och kusinerna Katarina II och

Gustaf III {en ... frände, en släkting). Den alogiska konstruktio-

nen förklarar Sondéns ingrepp (se ovan) - men något stöd i

handskriften, som inte var tillgänglig för Sondén, får det inte. -

r. 13, de borgersmän I Som vaka, om borgerskapets militära kårer

och deras vakthållning under kriget, se kommentaren till n:o 23,

s. 105ff— r. 17, vakters sammandrag, vaktstyrkor.

Krigsåret 1789 hade inneburit motgångar för de svenska vap-

nen, och det kan vara en förklaring till att dikten uttrycker en

stark längten efter fred, en helig sämja mellan Ryssland och Sve-

rige.

Långt in på senhösten diskuterade man planer för en eventu-

ell vinterkampanj - att föra krig vintertid var fortfarande ovan-

ligt. Vinterkriget blev inte av, men så länge företaget var en öp-

pen fråga stannade Gustaf III i Finland. Detta - och kanske en

ovanligt hätsk hemmaopinion efter vårens riksdag - är förkla-
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ringen till hans ovanligt sena hemkomst detta år. Den 21 no-

vember var han ännu kvar på krigsskådeplatsen.

Med hänsyn till rad 11—12, önska se 'n IKung Gustafsnart till-

baka ligger det nära till hands att tillskriva vår sol i diktens poe-

tiskt förtätade inledning en dubbel innebörd: himlens sol vars

blodröda färg varslade om krig och rikets sol, Gustaf III: Fredens

morgon skall återge solen sin gyllene färg och föra kungen tillba-

ka.

Enligt Carlén skall dikten ha skrivits för en fest bland officera-

re inom borgerskapets officerskår. Det är möjligen en ren giss-

ning, men i så fall rätt god. Inom denna krets hade Bellman

många vänner, och den betungande vakttjänstgöringen gav dem
dubbel anledning att längta efter fred.

Melodin till N:o 34

Musikkommentatorerna i StU X och XI, Å. Vretblad och C. G.

Stellan Mörner har rett ut grunddragen hos den parodifamilj

denna visa hör till. Melodin är fortfarande okänd, men Bellman

har satt text till den vid fem tillfällen mellan 1789 och 1790:

Kring Psyches Buste, uppå dess

Alabaster ruta

Ack! om vår sol en lugnad morgon

återsände

I Rikets värf— Du krönt din Ridder-

manna klinga

En Herde skiljs i tårars qual från

sin Herdinna

Två Vandringsmän en Julii-morgon

sig utstyra

2 nov. -89

24 nov. -89

I6sept. -89 ti]

10 febr. -90

25 apr. -90

31 juli -90

StU X, s. 210

StU XVI, s. 90

StU X, s. 205

StU XI, s. 29

StU XI, s. 38
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Den andra och fjärde texten saknar melodianvisning, den första

och tredje har "Ack, om vår sol en klarnad" som timbre och den

femte "Mel. af Haydn". Som Stellan Mörner helt riktigt påpekar

vore en långsam sats av Haydn en rimlig gissning - "En Herde

skiljs..." kallas för "Pastoral". Bellman har lekt en del med ut-

formningen av stroferna, men den strukturella formen ABCBC
(här synlig i raduppdelningen 1—4, 5-8, 9—14, 15-18 och

19-24), spåras i samtliga. ("En herde skiljs..." har dock en av-

kortad form: ABC.) Stellan Mörners kommentar i StU XI (s.

174f upptar de Haydn-melodier som förekommer i Musikaliskt

Tidsfbrdriffrån 1789. Det kan också nämnas att Carl Envallsson

använde sig av minst sju Haydn-melodier under tidsperioden

1787-1789 (från Colin och Babet till Sven och Maja). Någon-

stans i den omfattande repertoar som bildade den första stora

Haydn-vågen i svenskt kulturliv lär också Bellmans vismelodi

ligga gömd.

S. 9 1 : N:o 35, Hjertat det kännes klappa

EU 2, s. 288 efter ett oåtkomligt egh. manuskript.

Eichhorns förlaga ingick i samlingen Pot-pourri eller samlade

skrifter af Carl Michael Bellman, vilken hade tillhört Adolf Bell-

man, men som vid tiden för Carléns och Eichhorns utgivningar

tillhörde familjen Bonnier. Efter Isidor Bonniers död såldes sam-

lingens närmare 100 poster styckevis på Stockholms stads bok-

auktionskammare den 1 1 april 1931, ett hårt slag för senare ti-

ders bellmansforksning. "Hjertat det kännes klappa" inköptes av

Björk & Börjessons antikvariat, och jag har inte kunnat följa

dess vidare öden.
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Avvikelser från förlagan:

Rubriken i EU lyder 'Kupletter efter ett divertissement. / Nora,

Lovisa, Fredrik och Lars'. "Ett divertissement" hör sannolikt inte

till det ursprungliga manuskriptet. Jag har infört namnet Födel-

sedagen efter Olof Byströms bestämning av kupletternas ur-

sprungliga sammanhang (se nedan).

S. 92 r. 11. Den sista strofen har här avskilts från de föregående

eftersom det inte har varit "Nora, Lovisa, Fredrik och Lars" som
sjungit den (se nedan).

Ordförklaringar:

S. 91 r. 2-3: Födelsedagen och personnamnen - se nedan. - r. 5

grandpappa, farfar. — r. 13, Ej våra vilkor, är ej våra villkor. — r.

18, tjäll, hem.

S. 92 r. 1, den trupp, borgargardet. Om detta, se ovan s. 105ff

När Eichhorn publicerade kupletterna visste han inte var de hör-

de hemma, och det visste tydligen inte heller originalmanuskrip-

tets tidigare ägare, Adolf Bellman. Det är Olof Byström som har

återgivit dem deras textsammanhang och redovisat det i uppsat-

sen "Bellman som Gustaf III:s medarbetare och modell" (BS 7 s.

66ff). Följande kommentar bygger på Byströms uppsats:

Efter kriget mot Ryssland 1788-90 stod Gustaf III i tacksam-

hetsskuld till Stockholms borgargarde, stadens militära kårer.

Borgargardet, som gjort en insats redan vid statskuppen 1772,

hade under kriget fått ansvaret för Stockholms försvar och för

högvakten. När Gustaf III genomförde sin andra statskupp - när

han den 21 fenruari 1789 drev igenom den s.k. Förenings- och

säkerhetsakten i plenum - höll borgerskapet vakt utanför rikssa-
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len enligt order utstötande krigiska rop. Kungens tacksamhet tog

sig uttryck i den obelisk som sedan år 1799 pryder Slottsbacken

men också i en storartad fest som gick av stapeln den 20 novem-

ber 1790. Den inleddes med en bankett i operasalongen följd av

en galaföreställning på Bollhuset och avslutades med fyrverkeri.

För repertoaren på Bollhusteatern svarade kungen själv med eg-

na pjäser: dramat Helmfeldt följdes av hans divertissement Födel-

sedagen.

Födelsedagens huvudperson är den trofaste gustavianen Carl

Troglund, en redlig ämbetsman på staten som av kungens nåd

upphöjs till kommerseråd. Ämnet är hans sextioårsdag som firas

tillsammans med familj och vänner och som leder fram till ett

dubbelbröllop mellan hans sondöttrar Nora och Lovisa och brö-

derna Fredrik och Lars Melander. Den lyckliga familjen uttryck-

er sin tacksamhet inte bara mot sin milde landsfader till kung,

inte minst riktas den mot stadens egen skyddsvakt, borgargardet

som nu efter fredsslutet kan lägga ned vapnen. Slutscenens fond

var en bild av den obelisk Gustaf III planerade resa till borger-

skapets ära, men som inte kom på plats förrän sju år efter hans

död.

Det lilla skådespelet kryddades med några roller som porträt-

terade samtida stockholmare. I Troglunds intriganta dotter, som
gift sig till en grevinnetitel, kände publiken lätt igen grevinnan

Jeanna von Lantinghausen som hörde till den öppna adelsoppo-

sitionen mot Gustaf III. En musikalisk abbé som improviserar

en hyllningssymfoni till borgargardets ära var lätt att identifiera

som abbé Vogler, och en poetisk sekreterare som presenteras som
"Il Signor improvisatore" och som extemporerar roliga kupletter

till eget cisterackompanjemang är förstås Bellman - men lika li-

tet som någon av de andra spelade han själv den roll som port-

rätterade honom.
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/. Z. Desprez obelisk på
Slottsbacken. Inskriptionen

lyder: "GUSTAF III BE-

SLÖT EFTER -ÅTERVUNNEN

fred MbCCXC, GUS-
TAFIVADOIPH UPPRES-

TE MDCCXCIX DETTA

minne af Stockholms

borgerskaps trohet och
nit under kriget.

"

Foto Ingvar Eriksson AB.
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Bellman hade av allt att döma ändå något med pjäsen att göra.

De kupletter som trycktes och som användes vid premiären var

enligt Kellgren författade av Leopold, men som Olof Byström

visar i ovannämnda uppsats måste Bellmans kupletter "Hjertat

det kännes klappa" vara avsedda för Födelsedagen. Den första

strofen, adresserad till "vår grandpappa" har sjungits av de fyra

unga som namnges i rollrubriken. Den sista, där de uppmanas

"Gäck, vigen, vigen er" har rimligtvis hört till den gamle Trog-

lunds roll. Den mellersta strofen, med hyllningen till borgargar-

det, kan ha sjungits av vem som helst av dessa men kanske hellre

tutti.

Byström anför två tänkbara förklaringar till att Bellmans stro-

fer inte uppträder i den tryckta versionen av pjäsen. De kan ha

underkänts i förväg och ersatts av Leopolds kupletter. Å andra si-

dan utsattes just kupletterna för en negativ kritik i Stockholms-

posten den 27 november (recensenten var troligen Kellgren). Fö-

desedagen skulle ges ytterligare sju gånger, och det är möjligt att

de leopoldska kupletterna efter kritiken lyftes ut och ersattes av

de bellmanska.

Även om originalet till "Hjertat det kännes klappa" för närva-

rande inte är tillgängligt, finns ett par andra kvarlevor av Bell-

mans arbete med Födelsedagen i behåll bland Bellmansautogra-

ferna i KB:s samlingskapsel Vf 36. Det rör sig om ett papper

med arbetsskisser från Bellmans skrivbord, och de har - så långt

den i hast tillkomna skriften kunnat tolkas — återgivits av By-

ström i den nämnda uppsatsen. Jag återger dem här efter min

egen läsning och med Bellmans ändringar bibehållna. Överst

står en kuplett som är avsedd att läggas i kommerserådet Trog-

lunds mun, men Bellman har i stället för rollen satt rolltolkaren

De Broens namn som överskrift.
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de Brun

En redlig Embetsman på Staten

Som länge tjent wid Magistraten

eeh kl[a]ng nu i dag af Kungens nåd

heter jag Commerce Råd.

Så gammal som jag än kan wara

jag aldrig såg så hurtig skara,

så stolt och om sin Konung öm
wårt borgerskap ägnar beröm ./.

ägnar har här den mindre vanliga betydelsen anstår'. Resten är

ännu mer fragmentariska ansatser och utkast till något som t.ex.

kan ha varit avsett för den bellmanska rollfiguren "Il Signor imp-

rovisatore"

i denna bruna rocken

Jag denna bruna rock

i arboga sjuttonhundra [oläsligt]

i denna jacka

med wicklat skerp och fotsid jacka

directe jag kommer från Norbacka

at se på denna dagens ståt

af fluidum fugtad och wåt

[en svårtolkad rad, troligen på tyska]

Jag druckit har mitt vin de cap

och kli [n] gat för wårt Borgerskap

som redlige och swenske män
den skålen jag sjunger igen ./.
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Melodin till N:o 35

Premiären för Gustaf III:s pjäs Födelsedagen ligger i tiden myck-

et nära utgivningen av Fredmans epistlar. Den melodi Bellman

använde för sina kupletter, "Hvila vid denna källa" (som Eich-

horn mycket riktigt identifierade), måste ha uppfattats som hög-

aktuell. Den omdiskuterade melodins proveniens har behandlats

utförligt i Fredmans epistlar 1990, del II, s. 344ff. I kupletterna

har Bellman bibehållit epistelns "Corno"-solo, men han har inte

någon textlig parodisk anspelning på det som på r. 13 i episteln:

"Hör våra Valthorns klang Cousine". (Jfr Massengale: The Mu-
sical-Poetic Method of Carl Michael Bellman, Uppsala 1979, s.

118.) Det vållar en viss osäkerhet: Har solot framförts på kon-

ventionellt parodiskt sätt - som en komisk imitation? Eller har

det utförts av ett riktigt valthorn? Eller - som en tredje möjlighet

— har det sjungits av sångarna, men vackert och övertygande,

som en god härmning? (Jfr flöjtsolot i n:o 15b, "Dalkarlens wi-

sa" och s. 82 ovan.)

Musiken från Fredmans epistlar 1790, men utan Åhlströms

klaverackompanjemang, har här använts till musikbilagan, s.

112.
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I detta avsnitt tas, liksom i StU XIII och XIV, sådana texter upp

som inte med full säkerhet kan tillskrivas Bellman. I några fall

kan attribution stå mot attribution, i andra kan värdet av upp-

giften att Bellman skulle vara författaren inte bedömas. Vem har

lämnat den, och hur initierad var han eller hon? Här har tre tex-

ter medtagits. Den första är ett i bellmanslitteraturen klassiskt

fall— en text som ungefär lika gärna kan härstamma från Bell-

mans vän och kollega S. O. Tilas som från honom själv. Den
andra, en längre version av "Gustafs skål", kan vara en tilldikt-

ning utförd av Bellman den 19 augusti 1772. Attributionskällan,

Carl Tersmedens memoarer, nämner ingenting om hur många

strofer som sjöngs på Skeppsholmen under revolutionsdagen,

bara att visan var nydiktad, vilket de i StU VII publicerade två

inledningsstroferna bevisligen inte var. Den tredje diktens attri-

bution är så osäker att den inte skulle ha tagits med här om den

inte katalogiserats som en Bellmanstext av KB.

Andra texter hade kunnat presenteras. Det gäller t.ex. tre poli-

tiska och patriotiska texter som tillskrivs Bellman i uppsalavisbo-

ken V21 be, "Kung Adolph, mönstra dina svenner", "Guldets

tidhvarf är förflutit" och "Bröder lät oss glade fira". Den senare

trycktes anonymt i Gjörwells tidskrift Adressen den 17 mars
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1775 som den avslutande delen ("Aria") av en kungahyllning

som inleds med ett "Recitativ": "Ack! evigt glada sälla stund för

hela Norden". Ingenting är känt om den tidiga proveniensen för

denna visbok, som i vårt sekel tillhört Ivar Simonsson och Bell-

manssällskapet innan den av detta sällskap donerades till Uppsa-

la universitetsbibliotek. Attributionerna stöds inte av någon an-

nan källa eller av några egenskaper hos själva texterna.

En text som nämnts i bellmanslitteraturen är av allt att döma
en hyllning till Gustaf Mauritz Armfelt, då denne den 10 juni

1790 fick sin generalsgrad, "Vid Kärnakoski, klang kamrater!".

Den slutar med en bild— en röstbild— av Gustaf III, som nog

Bellman kunde ha åstadkommit: "Din kung som ömt förtien-

sten gläder / Han såg på dig och smålog: Ah, / Bra bravo Baron

Armfelt, bra!", men ingen samtida källa förknippar den med
Bellmans namn.



Tillägg 151

N:o 36

Skål den 9/1 1765.

Himmel hjelp de svenska länder!

Ack! Välkomne Riksens Ständer

Sjunga vi med glas i hand.

Samlen er, vår tid beskåda;

Hela landet står i våda,

onda ögon, våld och band.

Ärligt hjerta, blod och anda,

gäck din fosterbygd tillhanda;

Lefve, lefve, lefve, lefve, lefve, kung och land!

Win 1, s. 224. Lsr 1, s. 53. Stafs., s. [1]. Werner 77, s. 157. [Sdn

1? Lakun, se nedan.] (Torkel Stålmarck, Vår ungdom är en juni-

dag, Samuel Oluf Tilas, en rokokopoet och hans omvärld. Sthlm

1990, s. 87.)

Dat.: Lsns rubrik.

Attr.: Lsr, i konflikt med Werner 77.

I Sdn 1 har enligt registret "Himmel hjelp de Svenska länder" in-

gått i ett senare bortskuret avsnitt vid samlingens slut— i regist-

ret är hithörande förstarader överstrukna. Eftersom Sdn utnytt-

jat Lsr rör det sig troligen om denna skål, inte om den parodi

med samma förstarad som återges nedan.

"Och sjung dina visor af Bellman, Tilas" — av Bellman och

Tilas— uppmanar den förre i en bacchanalisk sällskapsvisa från

1767 (StU XIV, s. 82). Frågan är vem av de båda som givit oss

den här skålvisan. Den togs vid mitten av 1770-talet med i det
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manuskript som var Olof Bergklints förberedelse till en posthum

utgåva av Samuel Oluf Tilas' dikter (Werner 77). Attribution

står med andra ord mot attribution — situationen är allt annat

än unik när det gäller visor av Bellman och/eller hans fyra år

yngre vän och skaldebror. Det är inte bara eftervärldens utgivare

som ibland har haft svårt att bestämma det litterära faderskapet,

också samtida vissamlare har ibland tillskrivit Bellman texter av

Tilas och tvärtom. I detta fall har ett misstag begåtts av någon av

de två mest sakkunniga i samtiden när det gäller dessa skalders

visproduktion— Lissander och Bergklint.

Ingen av de båda textsamlarna har varit alltigenom felfri i sina

bestämningar av författarskap, och eftersom vi inte har någon

tredje part att referera till är attributionsproblemet minst sagt

svårlöst. Genom att ta upp texten i tillägget till denna del av StU

vill jag markera att jag visserligen är osäker, men att jag ändå i

detta fall litar mer på Lissanders än på Bergklints författarangi-

velse. Det beror på att den förra ligger väsentligt närmare textens

tillkomsttid och att den uppträder i en visbok vars innehåll Bell-

man själv tagit del av. Lissanders avskrift, med markeringen

CMB, är gjord året efter skålvisans tillkomst och under en tid då

Bellman— och troligen även Tilas— umgicks i det Lissanders-

ka hemmet. Bergklints uppteckning i ett manuskript till en ut-

gåva av Tilas diktning är gjord tio år senare och efter Tilas' allt-

för tidiga död.

Författarbestämningens närhet — i tiden till visans tillkomst

och i rummet till de upphovsmän som utpekas— är för mig av-

görande. (Jfr s. 82 ovan, om "Käre Bröder / Drickom Gustafs

skål".) Innehållet säger oss ingenting, Bellman och Tilas bearbe-

tade under slutet av frihetstiden i stor utsträckning samma mo-

tivkretsar, bl. a. det riksdagspolitiska livets. En stilstudie kan inte

rimligtvis ge utslag i saken, dels är texten alltför kort och präglad

av tidens gångbara slagord, dels var båda poeterna alltför unga
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och stilistiskt oprofilerade när skålen tillkom — Bellman var 25

år och Tilas 2 1 . Jag har svårt att se det osannolika i att den skri-

vits av samme skald som skapat t. ex. n:o 2 i denna samling eller

"Lycklig den sakta / Vet at betrakta" som kunnat höra hit men
som återfinns i StU XIII, s. 44. Men som sagt, innehåll och stil

kan lika gärna peka på Tilas som på Bellman, och därför bör vi

bygga bestämningen på yttre kriterier.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 10. Antalet leverop varierar i avskrifterna. Lsr har liksom Stafs

sex leven och Werner 77 fyra. Jag har stannat vid fem (som i

Win) eftersom det rytmiskt svarar bäst mot parodifamiljens nor-

malform. Se dock melodikommentaren.

Varianter:

R. 1, Win saknar rubrik; Stafs (som inleds med denna skålvisa):

'Wid Riksdagens början; Werner 77 har ingen datering. Andra

avskrifter daterar skålen till den 15/1, dvs. riksdagens öppnings-

dag (se t. ex. Ingemar Carlsson, Frihetstidens handskrivna politis-

ka litteratur, Gbg 1967). — r. 4, Sjunga, Stafs: 'Önska. — r. 5,

Samlen, Stafs: 'Skynden'. — r. 6, landet, Stafs, Werner 77:

'Rjket'. — r. 7, onda ögon, Werner 77: 'Egennytta. — r. 8, Är-

ligt, Stafs: 'Redligt'. — blod, Stafs, Werner 77: 'mod'. — r. 10, se

ovan.

Skålen uttrycker en from förhoppning att riksdagen skall kunna

rädda landet ur dess hotfulla situation. Ständerna samlades den

15 januari, skålen har alltså avsjungits (eller skrivits) någon

vecka dessförinnan. Det var en urtima riksdag, sammankallad

för att avhjälpa den katastrofala brist i statskassan som bl. a. det



154 Tillägg

pommerska kriget (se ovan, s. 31) och oskickligt skötta finanser

hade lett till.

Hattarna hade styrt landet under mer än 20 år, men under

riksdagens första år tog deras motståndare, mössorna, makten.

De regerande hattråden avsattes. Mössorna införde en hård, rep-

ressiv politik som snart gjorde dem impopulära i vida kretsar—
det framgår bl. a. av en parodi på Bellmans skål, som bör ha till-

kommit efter det att den stränga överflödsförordningen med
bl. a. förbud mot kaffedrickande och klädlyx infördes den 26 ju-

ni 1766, här i en avskrift av Wallen från samma år (Win 5, s.

124):

Himmel hielp de Svenska Länder

och Regere Riksens Ständer

siunge nu hvar Svensker man
Samlen Er vår tjd beskåda

alt vårt CafFe står i våda

fransar släpen måst deran

Gamla Råder, Tull ärende

Växel coursen får en ände

lefwe : 1 1 : den som kan

Denna skål har i något varierad form skrivits av av CM. Völ-

schow i samlingen "Visor af Okiände Auctorer" (Vs 86:3, s. 30).

En ren spekulation: Tilas kan mycket väl vara upphovsman till

parodin, och Bergklints enligt min förmodan felaktiga attribu-

tion kan bottna i en förväxling av de båda likformiga visorna.

En tydlig formell anknytning till skålen vid riksdagens början,

bl. a. samma melodi, har också en något senare visa som i Wal-

lens avskrift har rubriken "Wid Riksdagens afblåsande 1766"

(Win 8, s. 169). Förhoppningen att ständerna skulle kunna hjäl-

pa riket har grusats. Den anonyme skalden menar att de i stället

har lyckats stjälpa det:
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Nu behöfs ät himlen hielpte

alt hvad arghet nederstielpte

Derom vj och hiertlig be

Om ej himlen görer under

kör bortt illgrep arga hinder

får man ingen ordning se

Res nu bortt Du onda skara

som satt folck och Land i fara

Kom ej åter Hl: blifwe hvars mans träl.

När sig folket åter samla

Himmel sänd då hit de gamla

som ha sökt at göra väl

ondskan säkert då förqwäfwes

och olagligt alt uphärwes

önska wj af all wår siäl

Ingen då Tyraniserar

utan lagligt alt Regerar

Ingen af oss kan då blifwa träl.

etc.

Melodin till N:o 36

Melodin till visan har inte påträffats i handskrifterna. Den ingår

i en liten parodifamilj i Win där förutom de ovannämnda paro-

dierna också bl. a. "Wänner I som tysta sitta" av C. I. Hallman

(Win 4, s. 10) och "Ach! må ej vårt hierta brista" (Win 12, s.

230) ingår.

Wlnis timbres ger endast korshänvisningen "Nu behöfs at

Himlen" < > "Himmel hielp de svenska". Bellman har använt

samma melodi till "Sveriges Prinsar och Princessor" från 1769

(StU VII, s. 3), vars timbre också är "Himlen hielpe etc". Till

samma strukturtyp hör också två visor från 1766, "Sup ditt nöt,

din hund, din canaille!" (StU XIV, s. 47) och "Anders prisas
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denna dagen" (StU VI, s. 33). Den sistnämnda är försedd med
upplysningen "Menuetto", vilket troligen identifierar visgrup-

pens musikform.

Strofernas sista rad visar en vacklande tendens: Enligt de flesta

visorna bör den ha sju betonade stavelser, alltså "Lefve, lefve, lef-

ve, lefve, lefve kung och land". Men utan tillgång till noterna

kan man inte vara säker på att det inte går att skjuta in ett extra

"lefve" i enlighet med Lsr-utskriften — eller att stryka ett i en-

lighet med Werner 77.
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N:o 37

Gustafs skål!

Den bästa kung som verlden äger,

Han ej tål

At vigtskåln ojämnt väger.

God och glad

Han ilskans röst föraktar;

Han afvaktar

Och betraktar

Dårskap i sin grad

Sådan kung

Är född at styra Sveriges öden,

Rask och ung

Han trotsar sielfva döden.

Vasa ätt

Har aldrig lärt at svika,

Aldrig tvika,

Men at fika

Till at göra rätt.

Enighet,

Du dygd som rätta svenskar yrka,

Man ju vet

Du ger vår frihet styrka,
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Men när våld

Förtrampar dig och lagen,

Då är dagen

Oss betagen

Och vår frihet såld.

Mannamod,
Du rätta Svenskars gamla låga

Lif och blod

För kung och samdräkt våga.

Håll ihop

At mot tyranner kämpa,

Till at dämpa,

Dock med lämpa,

Alla dårars rop.

An en gång

Vår sol på middagshöjden brinner,

Och alt tvång

Ur ilskans klor försvinner.

Då vi få,

Med lagen oförstörda

Gustaf vörda,

Frihet skörda

Och i lugn bestå

[1772]
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ML s. 113. Hjm3, s. 95.

Endast strof 1 och 2: DIG 1:5, nr 10. Ttr, s. 153. Hwad Nytt?

Hwad Nytt 17 aug. 1772 och 26 mars 1773. Skillingtrycket

Qwäden, sjungne wid olika Tilfällen, Sthlm 1772 (BS 6, s. 76 och

StU VII, s. 14 efter detta skillingtr.) Biörnståhl, se nedan.

Stroferna 3—5: Hwad Nytt? Hwad Nytt? 23 mars 1773. Ski-

lingtryck som ovan med stroferna lagda till "Sverige Siung", se

nedan.

Dat.: Hwad Nytt? Hwad Nytt? -72, stroferna 1 och 2. Stroferna

3—5, innehåll, se nedan.

Attr.: Tersmeden, Biörnståhl, se nedan.

Varianter till stroferna 1 och 2:

S. 157 r. 2, verlden, Biörnståhl, Hwad Nytt?-72: 'Jorden'; Ttr,

Skillingtr. -72: 'Norden'. — r. 4 o. 9: Repristecken här och i föl-

jande strofer i Biörnståhl, Ttr, Hwad Nytt?-73. — r. 5, Ttr:

'Nögd och glad'; Hwad Nytt?-72: 'God och Nögd'; Biörnståhl:

'Wigt och skiäl' — r. 6, Biörnståhl: man i besluten finner'. — r.

7, Biörnståhl: 'Hjertat brinner'; Ttr, Hwad Nytt? -73, Skillingtr.

-72: 'Samt afvaktar'; Hwad Nytt? -72: 'Han betragtar' — r. 8,

Biörnståhl: 'Blodet rinner'; Hwad Nytt? -72: 'Och afwaktar'. —
r. 9, Biörnståhl: 'blott för swerges väl'; Hwad Nytt -72: 'Dårskap

i sin högd'. — r. 10, Sådan, Skillingtr. -72: 'En sådan'. — r. 11,

född, Ttr, Skillingtr. -72: 'värd'.— r. 12, Rask, Hjm, DIG, Hwad
Nytt? -72: 'Frisk'. — r. 13, Biörnståhl: 'är orädd uti nöden';

DIG, Skillingtr. -72: 'Ej rådlös uti nöden'— r. 16, Aldrig, Biörn-

ståhl, Hwad Nytt -72: 'Ej at'.
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Varianter till stroferna 3—5:

S. 157 r. 21, Hjm: wisst jag vet' — r. 22, Hjm: 'du gör wår fri-

hets styrka

.

S. 158 r. 2, Hjm: 'förtrampar frihets lagen'. — r. 9, samdräkt,

Hwad Nytt? -73: 'Frihet'. — r. 11. Hwad Nytt? -73 har en aste-

risk efter raden och noten "Aristocrater mentes". — r. 14, Alla,

Hwad Nytt? -73: 'Desse'— r. 17, alt, Hwad Nytt? -73: wårt\—
r. 18, Hjm: 'ur ondskans klor...'.— r. 20, Med, Hwad Nytt? -73:

'Af'. — r. 21—22, Hjm kastar om raderna.

Ordförklaringar:

S. 157 r. 4, vigtskåln, rättvisans sinnebild. — r. 6, ilskans, parti-

splitets. — r. 9: dårskapens omfattning. — r. 14: Om Gustaf

III:s förhållande till Vasaätten, se ovan s. 83. — r. 16, tvika, tve-

ka. — r. 17', fika, eftersträva.

S. 158 r. 20, oförstörda, ostörda.

Trots att "Gustafs skål" från 1772 fungerade som en gustaviansk

kungssång — ännu 1808 spelade militärmusiken dess melodi

vid avtäckandet av Gustaf III:s staty på Skeppsbron— och trots

att melodin under namnet "Gustafs skål" levt kvar som folklig

brudmarsch och som danslek in i vårt eget sekel, är det relativt

nyligen som Bellmans namn knutits till sången. Skälet är att ing-

en av de samtida samlingar som hjälpt oss att identifiera Bell-

mans texter, och som ligger till grund för den posthuma Bell-

mansutgivningen, har tagit upp "Gustafs skål". Det är märkligt

med tanke på att visan uppenbarligen var synnerligen välkänd,
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och än märkligare med hänsyn till att den torde ha betytt en del

för Gustaf III:s välvilliga inställning till Bellman.

Standardupplagan är den första Bellmansutgåva som tagit upp

skålvisan (StU VII från 1938, s. 14), men tidigare hade dess re-

daktör Olof Byström behandlat den som Bellmansdikt i uppsat-

sen "Gustafs skål" (BS 6, s. 71). Attributionen bygger på femte

delen av Carl Tersmedens Minnen, som utgavs av Nils Erdmann

1918, och de avgörande notiserna från den 19 och 20 augusti

1772 återges av Byström i kommentaren till StU VII och i BS 6.

De är utförligt återgivna även av Stefan Östergren i en nedan

nämnd uppsats (BS 20, s. 58ff).

Tersmeden redigerade sina memoarer halvtannat decennium

efter Gustaf III:s statskupp den 19 augusti 1772, den dag då han

och hans officerare fick lära sig sången av Bellman och sjöng den

för kungen när denne red bort efter att ha visiterat örlogsstatio-

nen på Skeppsholmen. Beskrivningen av detta, liksom av hur

Tersmeden dagen efteråt upplyste kungen om att skålen var skri-

ven av Bellman, "stadens kända poet", är helt säkert i stort sett

pålitlig.

Tersmeden omnämner skålen med citerande av första strofens

början, "Gustafs skål, den bästa kung, som jorden äger" och

uppger att kungen stannade upp med sin svit och "hörde hela

första versen". Det fanns alltså vid detta tillfälle mer än en strof,

men om de var två eller flera framgår inte av memoarskrivarens

uppgifter.

På en punkt har Tersmedens uppgifter ifrågasatts— han upp-

ger att "Gustafs skål" skulle ha varit nydiktad den 19:e. Om den

sång han hörde var densamma som publicerats i StU VII efter ett

samtida skillingtryck är det fel. Den kunde man redan den 17:e

läsa i Göteborgstidningen Hwad Nytt? Hwad Nytt?, där den till-

sammans med dikten "Om, GUSTAF, Du är Kung" (möjligen

av S.O. Tilas) under rubriken "Granskade skålar" utsätts för en
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grinig och tendentiös kritik.
1 Byström vill förlägga dessa strofers

tillkomst till våren eller sommaren 1772 (BS 6, s. 77ff), efter-

som Bellman då använde samma melodi dels i en tackskål till en

värd vid en midsommarfest, en okänd Johannes (Tag ditt glas, /

Vet hut och skäms, tag ej din Grannes", StU VIII, s. 144), dels

till en hyllningsvisa till Gustaf III, avsjungen på Svartsjö slott

den 6 juli, som då var Gustafdagen. Den trycktes i Almänna

Tidningar redan den 4 augusti 1772.

Sverige, sjung!

Ditt nit kan ilskan aldrig svärta.

Gläd din Kung
Med tro och enigt hjerta!

Öppna det,

Lät vördnads lågor brinna!

Sjung, Herdinna,

Och besinna

Dygdens Majestät!

1 Förekomsten av en kritisk artikel kan tyda på att skålvisan redan den

17/8 var känd för Göteborgspubliken. Bevarad, textinriktad dagskritik av

Bellmansdikter är något mycket sällsynt. Kritikern anlägger språkligt sti-

listiska synpunter som hade hedrat en plats i Grönköpings Veckoblad.

Versen "Och likså Stor, som Ung" i den senare dikten kommenteras t. ex.:

"Meningen wore winkelrät, om Auctor sagt: Och redan Stor, fast Ung".

Framförallt är det dock budskapet som kritiseras. Att kungen "trotsar själ-

va döden" är en lögn "emedan Konungen wördar en Gudomelig Försyn".

Versen "Han ilskans röst föragtar" vittnar om "at Auctor, med sit anhang,

ej hänger wid föregifne grundsatser. Än predikas enighet mellan bröder;

än swärtas en del, obarmhertigt, af samme prädikanter". Det är tydligt att

kritiken i lika hög grad som visan har politisk pamflettkaraktär. Artikeln är

osignerad, möjligen motsvarar den redaktionens hållning den 17 augusti.

Alltifrån den dag nyheterna om vad som hänt den 19:e nådde Göteborg

stämmer emellertid Hivad Nytt? Hivad Nytt helhjärtat in i tongångarna

från "Gustafs Skål".
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I hans bröst

Ett stort och ädelt hjerta andas;

Folkets röst

Med våra röster blandas.

Vigt och skäl

Man i besluten finner;

Hjertat brinner

Blodet rinner

Blott för Sveriges väl.

Armod går,

För Gustafs tron sin krycka kastar;

Hjelpen får:

En Kung till räddning hastar.

Uselhet,

Betryckt af nödens pilar,

Motgångs ilar

Ber och hvilar

Vid Hans Majestät.

Sådan Kung
Ar värdig Nordens krona bära;

Hon är tung,

Men bördan är hans ära.

Stig då fram,

Ditt dyra värf fullborda!

Herrans Smorda,

Dig omgjorda,

Du afWasa Stam!!!

[StUVII, s. 15]

Den tvåstrofiga version av "Gustafs skål" som existerade redan

före statskuppen har onekligen mycket mer än melodin gemen-

samt med sången från den 6 juli. De avspeglar båda de förhopp-

ningar som många hyste under riksdagsåren 1771—72, att den

nye kungen skulle kunna ena de motstridiga krafterna inom po-

litiken kring en författningsreform som skulle göra slut på den
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politiskt förlamande tvedräkten. De två stroferna av "Gustafs

skål" som fick spridning genom tryck före kuppen har en något

försiktigare ton: "Han afvaktar / Och betraktar / Dårskap i sin

grad". Den sång som framfördes inom ett slutet sällskap på

Svartsjö slott har en mer aktivistisk ton: "Stig då fram, / Ditt dy-

ra värf fullborda!" Inom rojalistiska officerskretsar, framförallt

inom Svenska Botten (se ovan, s. 106) väntade man redan under

sommaren på en dramatisk regimförändring.

Slutet av den längre version av "Gustafs skål" som här återges

talar däremot i presens om en ljusare tid som nu håller på att

randas: "An en gång / Vår sol på middagshögden brinner, / Och
alt tvång / Ur ilskans klor försvinner". I senare hyllningsdikter av

Bellman och andra talas det mycket om de missförhållanden

som harförsvunnit, men i de här raderna sker det nu\ "Håll ihop

/ Att mot tyranner kämpa" — kampen mot det onda pågår s.a.s.

i skrivande stund.Tillägget om stre strofer skulle mycket väl ha

kunnat diktas under pågående statskupp, den 19:e augusti. Vore

vi säkra på att Bellman verkligen själv lagt till dem skulle de kun-

na förklara Tersmedens påstående att den visa han och hans offi-

cerare fick lära sig var nydiktad för dagen, till största delen ny-

diktad.

Men säkra kan vi inte vara, inte ens på vilken sång de tre stro-

ferna ursprungligen har hört till. De uppträder inte bara i två

handskriftsversioner av "Gustafs skål". I det skillingtryck från

1772 som jag upptagit bland källorna (tryckt efter statskuppen)

och i Hwad Nytt? Hivad Nytt? den 23 mars 1773 kopplas de till

sången från den 6 juli, "Sverige sjung". I och för sig försvagar det

knappast deras Bellmansattribution, men det vittnar om hur fö-

ga fixerad traderingen av sådana visor var. Man kunde lägga till

och dra ifrån, både i egna och i andras texter. Ett exempel på det

ger Stefan Östergren i uppsatsen "Ett okänt Bellmansmanu-

skript till Gustafs skål" (BS 20).
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Uppsatsen presenterar ett för forskningen tidigare okänt ma-

nuskript som är av stort intresse (ATA: Biörnståhl-Rudbeckpap-

per, vol. 2). Författaren utgår från att det rör sig om ett egen-

händigt Bellmansmanuskript, men det är ett antagande som inte

håller om man jämför dess handstil med säkra Bellmansautogra-

fer från denna eller någon annan tid. Efter en version av de två

första och tidigt spridda stroferna ur "Gustafs skål" följer strofen

"Armod går" ur sången från den 6 juli, och efter denna avslutas

visan med en strof vars andra hälft är unik (jag har här skilt ver-

serna 1—2, 3—4 och 7—8 som är sammanskrivna i originalet):

Sådan Kung,

är värd at Nordens krona bära

Hon är tung,

men bördan är hans ähra.

Patriot,

Drick Hjeltens Skål i botten

Gläds åt Lotten,

at ni födfn

Hwem kan stå'n emot.

Denna strof är tillagd— ovanför den är de tre föregånde strofer-

na underskrivna "C:M:B: / Carl Michel Bellman". Namnet är en

tydlig avskrift, det framgår av handstil och skrivsätt, men också

av formen "Michel" som Bellman bara använde i familjära sam-

manhang och aldrig i kombination med efternamnet. Men det

är ändå— märkligt nog— den enda 1700-talskälla till "Gustafs

skål" som bekräftar Tersmedens utsaga att visan är Bellmans.

Den sista strofens placering efter namnet ger kanske en finger-

visning om att den är tilldiktad av någon annan än Bellman,

men inte heller detta är helt säkert. Den förefaller dock inte vara

diktad av den som fört pennan: Näst sista versen "at ni födt'n",

med "ni" syftande på "Patriot" och ett klumpigt rimbrott, ser ut
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som en korruption bottnande i läsfel. Jag misstänker att den ur-

sprungliga lydelsen här har haft ett fullständigt rim och en ac-

ceptabel syntax: "at vi fådt n"— att vi fått honom till kung.

Melodin till N:o 37

I StU VII är melodin (n:o 4) återgiven efter Drakes arrangemang

i Musik till Valda Skrifter afCM. Bellman (Sthlm 1836—37) —
arrangemanget gjordes till sången "Sveriges Kung! / Din lifvakt

syns på fältet tåga". I kommentaren till StU VII redogör Gunnar

Jeanson för vad man vet om den populära visans spridning efter

1772 och för ett flertal olika sekundära texter i Bellmans förfat-

tarskap (se StU VII, s. 191ffi.

Carl Tersmeden, som har knutit visan till Bellman och som
har daterat den (möjligen inte helt riktigt), har också givit oss en

upplysning om melodins ursprung: "Melodin var allmänt känd

som gardies-troupp", skriver han (cit. BS 6, s. 74). Den var allt-

så allmänt känd som militärmarsch, något som gjorde den lätt

att memorera när officerarna på Skeppsholmen snabbt skulle

tillägna sig den i varje fall för dem nya sången (se ovan).

"Gardies-troupp" har inte dykt upp i nothandskrifterna. Där-

emot har en kontradans i 2/4-takt med namnet "Collin" fått del

av äran av att vara melodins beteckning (jfr n:o 139 i Åkerhielms

dansbok, KB). Men skålvisans omedelbara popularitet från 1772

har gjort, att de flesta av de talrika melodiuppteckningarna i

Cronholms Notebok, i Dahlins notbok (MAB, Ser. 1:2346) och i

en Violin schola (MAB, Ser. 1:2329) bär namnet "Gustafs skål".

För melodin i musikbilagan här (s. 113) har den nästan sam-

tida uppteckningen i Cronholms Notebok använts (n:o 48, s.

27r). Den kan tänkas avspegla corps de gardiets sätt att sjunga

den under den ödesdigra kvällen.
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I dag, vi önske Sverges Kung
Bli åldrig, men till hälsan ung:

Nöjd, vördad krona, aldrig tung:

Sällt folk, rikt land och riker pung.

[Omöjlig att datera]

Vf36:9

KB:s Vf 36 är en kapsel innehållande "Bellmans Skrifter". Där

ingår ett antal av varandra oberoende manuskript, framförallt

många autografer och en serie avskrifter vars tidigaste proveniens

är bestyrkt. Huvuddelen av innehållet— om inte det hela— fö-

refaller härstamma från den rika samling som KB 1907 köpte av

disponent K.A. Reuterswärds sterbhus och som innehöll vad

doktor Thomas Minton erhållit av Adolf Bellmans änka Maria

och på annat sätt förvärvat — bl. a. den stora Völschowska av-

skriftssamlingen som givetvis fick ett eget signum (Vf 15). Pro-

veniensen är m.a.o. intressant, men den skänker knappast texten

autenticitet.

Den lilla gratulationen (en skål?— jfr n:o 15) kan vara riktad

till Adolf Fredrik, Gustaf III eller någon senare kung. Som den

föreligger i Vf 36 kan den knappast bestämmas närmare, skriven

som den är på en lös lapp med en lika omsorgsfull som operson-

lig skönskrift.

Det är ovisst om gratulationen har sjungits. Strofformen är så

vanlig, att man utifrån den inte kan dra några slutsatser om en

eventuell melodi.
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